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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εν λόγω έρευνα αποσκοπεί στη μελέτη του βαθμού στον οποίο η Πυρηνική Ιατρική (ΠΙ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σύγκαιρο περιβάλλον της προσφοράς υπηρεσιών υγείας. Σε αυτή τη Διπλωματική Εργασία γίνεται αναφορά στο απεικονιστικό σύστημα της γ-κάμερας και στη συμβολή των ραδιοφαρμάκων στον τομέα της
ΠΙ, αφού και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί για τη διεκπεραίωση
διαγνωστικών εξετάσεων διαφόρων οργάνων και ιστών του ανθρώπινου οργανισμού.
Εξηγείται ο τρόπος λειτουργίας του κάθε μέρους που αποτελεί το σύστημα SPECT
και γίνεται αναφορά στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει καθένα από αυτά στην
καλή λειτουργία της γ-κάμερας. Αναφέρονται σημαντικές πληροφορίες για την παρασκευή των ραδιοφαρμάκων, τα χαρακτηριστικά τους και παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή των κατάλληλων ραδιοφαρμάκων για τη διεκπεραίωση της απεικονιστικής εξέτασης με γ-κάμερα. Επιπλέον, επεξηγείται θεωρητικά ο τρόπος με τον
οποίο επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας μερικοί παράγοντες και γίνεται αναφορά
στο απεικονιστικό σύστημα της υπολογιστικής τομογραφίας (CT). Κατά τη διάρκεια
του θεωρητικού μέρους γίνεται επεξήγηση διαφόρων επιστημονικών όρων για διευκόλυνση του αναγνώστη. Η Διπλωματική αυτή Εργασία αποσκοπεί στη μελέτη παραγόντων που δημιουργούν τυχαίο θόρυβο και στο πώς αυτοί επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας. Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται δεδομένα-εικόνες που λήφθηκαν από τη
γ-κάμερα για υπολογισμό του τυχαίου θορύβου. Παράλληλα γίνεται και οπτική παρατήρηση των εικόνων ώστε να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν
μετά τους υπολογισμούς σχετικά με τον τυχαίο θόρυβο. Οι παράγοντες που εξετάζονται είναι η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται λόγω των διασπάσεων ραδιενεργών πυρήνων με βάση τη διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα,
λόγω της σκέδασης των φωτονίων, λόγω επιλογής του κατάλληλου ενεργειακού παραθύρου και λόγω της εξασθένισης της έντασης της ακτινοβολίας.
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1. Εισαγωγή
Η Ιατρική Φυσική αποτελεί μία επιστήμη της οποίας οι αρχές και θεωρίες προέρχονται κυρίως από τον κλάδο της Φυσικής και τους επιστήμονες του πεδίου αυτού, που
με τη σειρά τους προσδίδουν εμπειρία σε ακαδημαϊκό και πρακτικό επίπεδο σχετικά
με τη θεραπεία και διάγνωση διαφόρων ασθενειών με χρήση συστημάτων υψηλής
τεχνολογίας. Το πεδίο της Ιατρικής Φυσικής ανταποκρίνεται σε μία ποικιλία εφαρμογών, όπως η ακτινοθεραπεία, η πυρηνική ιατρική, η ακτινολογία, η ακτινοπροστασία
και οι μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (χρήση laser, ultrasound, κ.α.).

1.1. Το πρόβλημα
Η Πυρηνική Ιατρική κατά τον 21ο αιώνα, πέρα από την άμεση συμβολή της στην
πρόοδο της θεραπείας σοβαρών ασθενειών με τη χρήση πυρηνικών ακτινοβολιών,
συμβάλλει ουσιαστικά και στο πεδίο της ιατρικής απεικόνισης, καθώς προσφέρει τα
μέσα με τα οποία γίνεται επακριβής αξιολόγηση του βαθμού με τον οποίο λειτουργούν διάφορα όργανα και συστήματα του ανθρωπίνου σώματος. Βασική αξία της
διαγνωστικής ικανότητας στην Πυρηνική Ιατρική αποτελεί η ιδιότητα που φέρουν τα
ραδιενεργά υλικά να εκπέμπουν ακτινοβολίες με την αξιοποίηση των οποίων μπορεί
να εστιάσει κανείς στους ιστούς και τα όργανα που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα
και να εντοπίσει λειτουργικά προβλήματα.
Η ανάγκη που προκύπτει στον κλάδο για εγγύηση της ποιότητας που φέρει η οποιαδήποτε απεικόνιση, όπως και η αξιοπιστία και εγκυρότητα του αποτελέσματος θέτουν το ρόλο που διαδραματίζει η Ιατρική Φυσική ως καθοριστικό στη λήψη και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών για τα ανθρώπινα όργανα.

1.2. Σκοπός Έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο μερικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας που λαμβάνεται από τη γ-κάμερα για να
υπολογιστεί η μέση τιμή του τυχαίου θορύβου που υπάρχει σε κάποιες περιοχές κάθε
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εικόνας, αναλόγως του παράγοντα που μεταβάλλεται κάθε φορά, ώστε να καταγραφούν στη συνέχεια τα κατάλληλα συμπεράσματα. Ο πρώτος παράγοντας που μελετάται σε αυτή την Εργασία είναι η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται λόγω του φαινομένου των διασπάσεων ραδιενεργών πυρήνων δεύτερος παράγοντας είναι η στατιστική διακύμανση των φωτονίων με βάση τη διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα. Άλλος παράγοντας είναι η στατιστική διακύμανση των φωτονίων λόγω της σκέδασής τους και της επιλογής του κατάλληλου ενεργειακού παραθύρου, και τέλος η στατιστική διακύμανση λόγω της εξασθένισης της έντασης της
ακτινοβολίας, ως συνέπεια της ύπαρξης πάχους υλικού στην υπό εξέταση περιοχή.

1.3. Σημαντικότητα και Αναγκαιότητα Έρευνας
Η διεκπεραίωση της παρούσας έρευνας θεωρείται σημαντική για τα Κυπριακά δρώμενα και την έρευνα στην ιατρική φυσική, καθώς η μελέτη των παραγόντων που αυξάνουν το θόρυβο στην εικόνα που λαμβάνεται από τη γ-κάμερα είναι κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τον τομέα της Ιατρικής Φυσικής. Η επίτευξη της μείωσης του θορύβου στην εικόνα θα συντελέσει στη βελτίωση της εικόνας και θα διευκολύνει σε
μεγάλο βαθμό τη σωστή και γρήγορη διάγνωση διαφόρων ασθενειών.
Η προσπάθεια της παρούσας Εργασίας για μελέτη και παρουσίαση των παραγόντων
που βελτιώνουν την ποιότητα της εικόνας στη γ-κάμερα με μείωση του θορύβου που
παρατηρείται στην εικόνα, μέσω πειραματικών δεδομένων, δίνει σημαντικότητα και
αξία στην παρούσα έρευνα.
Μία τέτοιου είδους έρευνα θα μπορέσει να βοηθήσει όλους όσους σχετίζονται με τον
κλάδο, ξεκαθαρίζοντας την αναγκαιότητα βελτίωσης της ποιότητας της εικόνας,
συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη δυνατή διάγνωση των ασθενειών.

1.4. Πορεία Έρευνας
Στα επόμενα Κεφάλαια της Διπλωματικής Εργασίας που ακολουθούν την Εισαγωγή
βρίσκεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας, όπου παρουσιάζονται οι διάφορες
μορφές ακτινοβολίας γενικά και αναλυτικότερα οι ακτίνες γ, οι ακτίνες-Χ και τρόποι
αλληλεπίδρασης των φωτονίων με την ύλη. Επίσης, γίνεται αναφορά στην Πυρηνική
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Ιατρική γενικά, στη γ-κάμερα, από τι αποτελείται και πως λειτουργεί και, ακολούθως, αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με το SPECT και τα ραδιοφάρμακα ιδιαίτερη
έμφαση σε αυτά που χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς σκοπούς.
Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο θόρυβο και συγκεκριμένα στα δύο είδη θορύβων,
το δομημένο θόρυβο και τον τυχαίο θόρυβο και εξετάζονται οι παράγοντες που δημιουργούν τον τυχαίο θόρυβο. Στο θεωρητικό μέρος αναφέρεται και το Σύστημα Υπολογιστικής Τομογραφίας. Ακολουθεί το Κεφάλαιο με τη Μεθοδολογία και οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν (τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, αντίστοιχα). Στο πέμπτο - Κεφάλαιο της Εργασίας παρουσιάζονται τα πειραματικά δεδομένα,
δηλαδή οι εικόνες που λήφθηκαν με την ολοκλήρωση των πειραμάτων. Στο έκτο Κεφάλαιο γίνεται επεξεργασία των δεδομένων, από την οποία προκύπτουν τα αποτελέσματα και η Εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την εν
λόγω έρευνα.
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2. Θεωρητικό Υπόβαθρο
Το παρόν Κεφάλαιο αποτελεί την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ξεκινώντας με την παράθεση και την επεξήγηση βασικών επιστημονικών εννοιών και φαινομένων.

2.1. Ακτινοβολία
Η ακτινοβολία λαμβάνεται ως η ενέργεια που μεταφέρεται μέσω κυμάτων ή σωματιδίων [1]. Αυτά τα σωματίδια/κύματα, ανάλογα με την ποσότητα της ενέργειας που
μεταφέρουν, χαρακτηρίζουν την ακτινοβολία ως ιοντίζουσα ή μη ιοντίζουσα. Η ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι ικανή να προκαλέσει ιοντισμό όταν αλληλοεπιδρά με την
ύλη και μεταφέρει ενέργεια μέσα από το κενό ή μέσα σε υλικά σώματα .
Η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, δεν προκαλεί ιοντισμό, παρά μόνο θερμικές επιδράσεις [2], μπορεί να είναι ηλεκτρομαγνητικής φύσεως (φωτόνια) ή άλλης σωματιδιακής φύσεως.
Στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μεταφέρεται ενέργεια μέσω δύο κυμάτων, του
ηλεκτρικού και του μαγνητικού κύματος [3]. Αυτά τα δύο είδη κυμάτων πορεύονται
μαζί, παρουσιάζουν την ίδια φάση, την ίδια ιδιοσυχνότητα και είναι εγκάρσια μεταξύ
τους [3]. Επιπλέον, το ηλεκτρικό και μαγνητικό κύμα ταξιδεύουν με την ταχύτητα
του φωτός, c, η οποία δίνεται από τη σχέση, 𝒄 = 𝝀𝒇 (Εξίσωση 2.1), όπου λ και f είναι
το μήκος κύματος και η συχνότητα της ακτινοβολίας αντίστοιχα.
Υπάρχει και η σωματιδιακής (ή κβαντικής) φύσεως περιγραφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως η διαμετακόμιση ενέργειας μέσω των
φωτονίων (κβάντων) [4, Κεφ.1]. Κάθε φωτόνιο κινείται με την ταχύτητα του φωτός,
c, ή c/n σε κάποιο μέσο, έχει συχνότητα f και μήκος κύματος λ [4, Κεφ.1]. Η ενέργεια του κάθε φωτονίου δίνεται από τη σχέση:
𝐄=

𝐡𝐜
𝛌

, (Εξίσωση 2.2) [4, Κεφ.1].
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Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και συχνοτήτων (και συνεπώς και μηκών κύματος). Αυτό δημιουργεί το ηλεκτρομαγνητικό
φάσμα.

Εικόνα 2.1: Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα [5].

2.1.1. Ακτίνες γ
Το μήκος κύματος των ακτινών γ κυμαίνεται μεταξύ 10-10 μέχρι 10-14 m, ενώ η ταχύτητά τους στο κενό ισούται με τη ταχύτητα του φωτός, δηλαδή ανέρχεται στη τιμή
c=299.792.458 m/s [6]. Αυτό το είδος ακτινοβολίας προέρχεται από αντιδράσεις που
συμβαίνουν σε πυρήνες, από τους οποίους η πιο συνηθισμένη είναι η αποδιέγερση
πυρήνων.[6].
Κατά τη διάσπαση γ, αυτό που γίνεται είναι η μετάπτωση ενός ασταθούς πυρήνα από
μία ενεργειακή κατάσταση σε μια χαμηλότερη ενεργειακά κατάσταση, ενώ παράλληλα εκπέμπεται ένα φωτόνιο-γ και απελευθερώνεται ποσότητα ενέργειας Qγ [7,
Κεφ.4.4]. Η πυρηνική εξίσωση που περιγράφει την αντίδραση του φωτονίου, περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση:
Εξίσωση 2.3:

𝜜 ∗
𝜡𝜰

→ 𝜜𝜡𝜰 + 𝜸 [7, Κεφ.4.4]

Η διαδικασία που μόλις αναφέρθηκε είναι πιθανόν να επαναληφθεί για περισσότερο
από μία φορές, μέχρι που ο αρχικός διεγερμένος πυρήνας να καταλήξει σε κάποιο
σταθερό πυρήνα και έτσι να σταματήσει αυτή η αλυσίδα ραδιενεργών διασπάσεων,
όπως ονομάζεται αυτή η διαδικασία [7, Κεφ.4.4]. Η ενέργεια η οποία διαφεύγει από
την παραπάνω αντίδραση, Qγ, ισούται με την ενεργειακή διαφορά μεταξύ της στάθμης του διεγερμένου πυρήνα με τη στάθμη του σταθερού πυρήνα [7, Κεφ.4.4]. Η ίδια
ποσότητα ενέργειας ισούται επίσης και με τη ποσότητα:
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Εξίσωση 2.4: Qγ = EY + KY [7, Κεφ.4.4]
Όπου,
Eγ είναι η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου και
KY είναι η ενέργεια του πυρήνα που ανακρούεται κατά την εκπομπή του φωτονίου
Η ενέργεια του εκπεμπόμενου φωτονίου κατά τη γ διάσπαση μπορεί να υπολογιστεί
και από τη σχέση:
Εξίσωση 2.5: Qγ = Eγ ( 𝟏 +

𝑬𝜸
𝟐𝑴𝜸 𝒄𝟐

)

[7, Κεφ.4.4]

2.1.2. Ακτίνες Χ
Οι ακτίνες Χ αποτελούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία αξιοποιείται στην
ακτινοδιαγνωστική για την απεικόνιση των εσωτερικών δομών του σώματος [8]. Οι
ακτίνες Χ έχουν μήκος κύματος στην περιοχή 10nm με 10pm [9] και παράγονται μέσα σε γυάλινο σωλήνα κενού [10], όταν ηλεκτρόνια ελευθερώνονται από την επιφάνεια της καθόδου μέσω π.χ. θέρμανσης. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται θερμιονική
εκπομπή ηλεκτρονίων [11]. Τα ηλεκτρόνια αυτά, που εξέρχονται από την κάθοδο,
επιταχύνονται προς την άνοδο λόγω διαφοράς δυναμικού, το οποίο εφαρμόζεται ανάμεσα στις επιφάνειες, κι όσα απ’ αυτά προσκρούουν στην άνοδο μεταφέρουν την
ενέργειά τους στο υλικό της ανόδου, με αποτέλεσμα τα άτομα να διεγείρονται [10].
Κατά την αποδιέγερση αυτών των ατόμων εκπέμπεται ακτινοβολία τύπου Χ. Επίσης,
ακτίνες Χ είναι δυνατόν να παραχθούν και από οποιαδήποτε αποδιέγερση ηλεκτρονίου από μια στιβάδα σε άλλη.

Εικόνα 2.2: Λυχνία παραγωγής ακτινών Χ [12].
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Το φάσμα των ακτινών Χ είναι σύνθετο. Δηλαδή αποτελείται και από συνεχές φάσμα
και από γραμμικό φάσμα ταυτόχρονα [10]. Ξεκινώντας από το γραμμικό φάσμα, αυτό οφείλεται σε εκπομπή ακτινών Χ μέσω της αποδιέγερσης των ηλεκτρονίων σε άτομα, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη τιμή ενέργειας, η οποία αξιολογείται ίση με
την ενεργειακή διαφορά των σταθμών. Έτσι, δημιουργούνται στο φάσμα μονόενεργειακές ακτίνες Χ, χαρακτηριστικές ακτίνες Κα. Το συνεχές φάσμα, από την άλλη, κρίνεται ως το αποτέλεσμα της εκπομπής ακτινοβολίας Χ, λόγω των επιβραδυνόμενων ελεύθερων ηλεκτρονίων του μετάλλου της ανόδου. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια
αντιλαμβάνονται γύρω τους δυναμικό και γι’ αυτό χάνεται ενέργεια με συνεχή τρόπο
μέσω ακτινοβολίας. Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι η δημιουργία ενός συνεχόμενου φάσματος ακτινών Χ, (Εικόνα 2.3).

Εικόνα 2.3: Φάσμα ακτινοβολίας Χ [13].

2.1.3. Αλληλεπίδραση Φωτονίων με την Ύλη
Όταν προσπέσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πάνω στην ύλη, τα φωτόνια μπορεί
να αλληλεπιδράσουν με διάφορους τρόπους, αν και στις ενέργειες που χρησιμοποιούνται στην ακτινοδιαγνωστική επιστήμη (18-150KeV) [14], δύο θεωρούνται ως οι
βασικοί μηχανισμοί αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη - το Φωτοηλεκτρικό
Φαινόμενο και η Ανελαστική σκέδαση (Φαινόμενο Compton με αποτέλεσμα τη διέγερση ή τον ιονισμό) [15]. Εκτός από αυτούς τους μηχανισμούς, υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο, η δίδυμος γένεση, που είναι κι αυτός ένας τρόπος αλληλεπίδρασης
φωτονίων-ύλης, φαινόμενο, όμως, το οποίο δεν το συναντάμε τόσο συχνά όσο τα
προηγούμενα δύο προαναφερθέντα φαινόμενα, επειδή η συχνότητα εμφάνισης του
εξαρτάται από την ενέργεια [15].
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Κατά το φαινόμενο Compton, γίνεται σκέδαση ενός φωτονίου με κάποιο φορτισμένο
σωματίδιο, κυρίως με ένα ηλεκτρόνιο του ατόμου. Η ενέργεια του σκεδαζόμενου
φωτονίου είναι μικρότερη από την αρχική του ενέργεια και η κατεύθυνσή του είναι
διαφορετική από την αρχική του κατεύθυνση [15], (εικόνα 2.4).

Εικόνα 2.4: Σκέδαση ακτινοβολίας από ένα ηλεκτρόνιο [16].
Προς κατανόηση του φαινομένου Compton θεωρείται ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αποτελείται από φωτεινά κβάντα, δηλαδή σωματίδια με ενέργεια:
𝐄 = 𝐡𝐟, (Εξίσωση 2.6)
𝑬

και με ισοδύναμη μάζα 𝒎𝟎 = 𝒄𝟐 , (Εξίσωση 2.7)
και με ορμή 𝐩 = 𝐦𝟎 𝐜 =

𝐡𝐟
𝐜

𝐡

= 𝛌, (Εξίσωση 2.8) [17, Κεφ.2].

Η κινητική ενέργεια του σκεδαζόμενου ηλεκτρονίου ισούται με την ενεργειακή διαφορά του φωτονίου, πριν και μετά τη σκέδαση [16]. Η διαφορά του μήκους κύματος
της ακτινοβολίας πριν και μετά τη σκέδαση είναι ο τύπος του Compton [17, Κεφ.2]
και δίνεται από τη σχέση:
𝐡

Εξίσωση 2.9: 𝚫𝛌 = 𝛌′ − 𝛌 = 𝐦 𝐜 (𝟏 − 𝐜𝐨𝐬𝛉) [17, Κεφ.2]
𝟎

𝐡

Στη σχέση αυτή, όπου 𝛌𝐜 = 𝐦 𝐜 , (Εξίσωση 2.10),
𝟎

είναι το μήκος κύματος Compton του ηλεκτρονίου [18] και m0 αποτελεί τη μάζα του
ηλεκτρονίου και η ενέργεια που παρατηρείται μεταξύ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας με τη σκεδαζόμενη ακτινοβολία δίνεται από την παρακάτω σχέση:
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Εξίσωση 2.11: 𝐄′𝛄 =

𝐄𝛄
𝟏+

𝐄𝛄
𝐦𝟎 𝐜 𝟐 (𝟏−𝐜𝐨𝐬𝛗)

[19]

Σ’ αυτή τη δεύτερη σχέση, το Εγ αποτελεί την ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας και Ε΄γ είναι η ενέργεια της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας [19]. Το φαινόμενο
Compton παρατηρείται όταν η ακτινοβολία έχει ενέργεια κοντά στην ενέργεια που
έχουν οι ακτίνες Χ και λιγότερο [17, Κεφ.2]. Ακολούθως, το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο που προαναφέρθηκε, αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να εξηγηθεί με
την κβαντική φύση του φωτός (Εικόνα2.5) [17, Κεφ.2]. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι όλη η ενέργεια ενός φωτεινού κβάντου, η οποία είναι ίση με hf, δίνεται αποκλειστικά σε ένα ηλεκτρόνιο κάποιου μετάλλου [17,
Κεφ 2]. Αυτό που συμβαίνει, στη συνέχεια, είναι η εκπομπή αυτού του ηλεκτρονίου
από το μέταλλο, με μέγιστη κινητική ενέργεια ίση με Kmax , της οποίας η τιμή υπολογίζεται από τη σχέση:
Εξίσωση 2.12: 𝐊 𝐦𝐚𝐱 = 𝐡𝐟 − 𝛗 [17, Κεφ.2]
όπου φ είναι το έργο εξαγωγής του μετάλλου, δηλαδή η ενέργεια που χρεάζεται να
πάρει το ηλεκτρόνιο για να εξαχθεί από το μέταλλο με μηδενική κινητική ενέργεια
[17, Κεφ.2].

Εικόνα 2.5: Κβαντική ερμηνεία φωτοηλεκτρικού φαινομένου [20].
Τέλος, η δίδυμος γένεση είναι το φαινόμενο μετατροπής της ενέργειας του προσπίπτοντος φωτονίου-γ σε δύο φορτισμένα σωματίδια, ένα ηλεκτρόνιο και ένα ποζιτρόνιο, μετά από αλληλεπίδραση του φωτονίου-γ με το ηλεκτρικό πεδίο του πυρήνα κάποιου ατόμου [7, Κεφ. 2.3]. Το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο είναι αντίθετα φορτισμένα σωματίδια, έχουν όμως ίδια μάζα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μετατροπή
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ενέργειας που προαναφέρθηκε εξηγείται ως εξής. Μετά την πρόσπτωση του φωτονίου πάνω σε αρχικά ακίνητο πυρήνα, ο πυρήνας στη συνέχεια παίρνει την ενέργεια
του φωτονίου, η ορμή του είναι πλέον μη μηδενική και έτσι αποκτά ενέργεια και ανακρούεται.

Εικόνα 2.6: Δίδυμος γένεση [21].
Προκειμένου να συμβεί το φαινόμενο της δίδυμου γένεσης, θα πρέπει η ενέργεια του
φωτονίου να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 1.02MeV [7, Κεφ.2.3]. Αυτή η ενέργεια είναι
ίση με την ενέργεια ηρεμίας του ηλεκτρονίου και την ενέργεια ηρεμίας του ποζιτρονίου.
Η μείωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορεί να οφείλεται σε δύο παράγοντες [22]. Αρχικά, όταν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προσπέσει στην ύλη, το
αρχικό φωτόνιο, δηλαδή το πρωτογενές φωτόνιο, δίνει την ενέργειά του στα προϊόντα με τα οποία αλληλοεπιδρά και αυτό εξαφανίζεται. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος
που μπορεί να προκαλέσει μείωση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Μείωση
της ενέργειας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορεί να προκληθεί και από τη
σκέδαση του αρχικού φωτονίου, δηλαδή του πρωτογενούς φωτονίου, που προσπίπτει
στην ύλη. Όταν σκεδαστεί το πρωτογενές φωτόνιο με την ύλη αλλάζει η κατεύθυνση
στην οποία οδεύει το φωτόνιο κι έτσι αλλάζει η ορμή του φωτονίου. Αν η ενέργεια
του φωτονίου μετά τη σκέδαση μείνει η ίδια, τότε υπάρχει σύμφωνη ή ελαστική σκέδαση, ενώ, αν η ενέργεια του φωτονίου μειωθεί, τότε παρατηρείται ασύμφωνη ή μη
ελαστική σκέδαση. Μετά τη σκέδαση, το φωτόνιο ονομάζεται δευτερογενές φωτόνιο.
25

Κατά την πρόσπτωση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, έντασης Ι 0, πάνω σε ύλη με
απειροστό πάχος dx, η ένταση της ακτινοβολίας θα μειωθεί κατά dI και συνεπώς, μόνο το ποσό ακτινοβολίας I-dI θα καταφέρει να διαπεράσει το υλικό χωρίς να αφομοιωθεί [19].
Η μείωση της ακτινοβολίας dI ισούται με την ποσότητα:
Eξίσωση 2.13: dI= -μI0dx [19]
Όπου 𝛍 =

−𝛔𝛐𝛌. 𝛒𝐍𝟎 𝐈𝐝𝐱
𝐀

, (εξίσωση 2.14)

είναι ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης, ο οποίος εξαρτάται από το πόσο πυκνό
είναι το υλικό και από το πόσο μεγάλη είναι η ενέργεια μιας ακτίνας που διαπερνά το
υλικό, και σολ. είναι η ενεργός διατομή απορρόφησης [19]. Αν ολοκληρωθεί η εξίσωση 19, δίνεται:
-μx

Ι=Ι0e , (εξίσωση 2.15),
που είναι ο νόμος απορρόφησης, όπου Ι0 είναι η ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προσπίπτει στην ύλη [19].
Αν θεωρήσουμε ότι η ακτινοβολία αλληλεπιδρά με την ύλη μόνο μέσω φωτοηλεκτρικού φαινομένου, μέσω του φαινομένου Compton και μέσω δίδυμου γένεσης, τότε η συνολική ενεργός διατομή, θα δίνεται από τη σχέση:
Εξίσωση 2.16: σολ.= σΦΦ + σΦC + σΔΓ

[19]

Όπου:
σΦΦ είναι η ενεργός διατομή φωτοηλεκτρικού φαινομένου
σΦC είναι η ενεργός διατομή σκέδασης Compton
σΔΓ είναι η ενεργός διατομή δίδυμου γένεσης
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2.2. Πυρηνική Ιατρική
Η Πυρηνική Ιατρική (ΠΙ) αποτελεί ένα κλάδο της μέσω της οποίας έχει γίνει, και ακόμα συνεχίζεται, προσπάθεια διερεύνησης κατά πόσο είναι δυνατόν να διευκολυνθεί
η διάγνωση παθήσεων διαφόρων οργάνων ή ιστών του ανθρώπινου σώματος με τη
βοήθεια ραδιενεργών πυρήνων και την κατασκευή τεχνολογικών μηχανημάτων ικανών να ανιχνεύουν ακτινοβολία γ [7, Κεφ. 12.3] .
Πιο συγκεκριμένα, στην καινούργια αυτή επιστήμη της ΠΙ, κατά τις διαγνωστικές
εξετάσεις που διενεργούνται, εκτός από τα ραδιενεργά ισότοπα που χρησιμοποιούνται, σημαντική είναι και η συνεισφορά των εξειδικευμένων απεικονιστικών συστημάτων, αλλά και του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ), μαζί με τα απαραίτητα λογισμικά προγράμματα (software) [7, Κεφ. 12.3]. Οι προαναφερθείσες εξελίξεις συνέβαλαν δραστικά τόσο στη παραγωγή βέλτιστης εικόνας όσο και στον τομέα της μηχανικής, με τη σχεδίαση και την κατασκευή ανεπτυγμένων και εξειδικευμένων συστημάτων για την πραγματοποίηση των ποικίλων εξετάσεων που χρειάζονται ανά
περίσταση [7, Κεφ.12.3]. Οι εξετάσεις που διενεργούνται στον τομέα της ΠΙ για διαγνωστικούς σκοπούς διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις in vivo και στις in vitro
εξετάσεις [7, Κεφ.12.2]. Κατά τις in vivo εξετάσεις γίνεται λειτουργική απεικόνιση
διαφόρων οργάνων ή ιστών του ανθρώπινου σώματος και κατά τις in vitro εξετάσεις
γίνεται μέτρηση των συγκεντρώσεων των ορμονών, αντισωμάτων ή και άλλων ουσιών μέσω της εξέτασης βιολογικών ουσιών, όπως ορμονών, ενζύμων, κτλ.
Κατά τη διαγνωστική εξέταση της Πυρηνικής Ιατρικής, κοινώς γνωστή στην ερευνητική και επιστημονική κοινότητα ως σπινθηρογράφημα, αρχικά χορηγείται στον ασθενή ποσότητα κατάλληλου ραδιοφαρμάκου - αναλόγως του οργάνου ή ιστού που
χρειάζεται να γίνει απεικόνιση - το οποίο κατανέμεται στην υπό εξέταση περιοχή,
στο σώμα του ασθενούς [7, Κεφ.12.2]. Οι ραδιενεργοί πυρήνες του ραδιοφαρμάκου,
κατά την αποδιέγερση τους εκπέμπουν φωτόνια γ, τα οποία ανιχνεύονται από τη γκάμερα και τελικά δημιουργείται μια εικόνα στην οποία απεικονίζεται ο τρόπος με
τον οποίο έγινε η κατανομή της ενεργότητας του ραδιοφαρμάκου που χορηγήθηκε
στον ασθενή. Οι εικόνες που λαμβάνονται από το σύστημα της γ-κάμερας μπορεί να
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είναι είτε στατικές ή δυναμικές, κάτι το οποίο εξαρτάται από την εξέταση που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί για την απεικόνιση του εν λόγω οργάνου ή ιστού [7,
Κεφ.12.2].
Στη παρούσα Εργασία, χρησιμοποιήθηκαν εικόνες που για τη λήψη τους ήταν απαραίτητη η χρήση της γ-κάμερας και η εξέταση που πραγματοποιήθηκε ήταν in vivo .
Η λήψη δεδομένων κατά την κίνηση της γ-κάμερας γύρω από τον ασθενή πραγματοποιείται με τη Ψηφιακή Τομογραφία Εκπομπής Μονοφωτονίων (SPECT), μέσω της
οποίας διευκολύνεται η διάγνωση διαφόρων ασθενειών, που αφορούν κυρίως το
καρδιολογικό, το ογκολογικό και το νευρικό σύστημα, αφού με το σύστημα SPECT
επιτυγχάνεται η λειτουργική απεικόνιση πάσχουσων περιοχών [23].
Εκτός από τα προαναφερθέντα, υπάρχει και ένα άλλο σύστημα στο οποίο γίνεται
συνδυασμός του SPECT με την αξονική τομογραφία CT (Computed Tomography)
[7, Κεφ. 12.3]. Αυτός ο συνδυασμός των δύο συστημάτων δίνει τη λειτουργική πληροφορία μέσω του SPECT και παράλληλα φαίνεται και η ανατομική πληροφορία
στις εικόνες που λαμβάνονται, γι’ αυτό και το σύστημα αυτό, το SPECT/CT, όπως
λέγεται, δημιουργεί και ένα χάρτη συντελεστών εξασθένισης για την υπό εξέταση
περιοχή.
Τέλος, το απεικονιστικό σύστημα των τελευταίων εξελίξεων που χρησιμοποιείται για
διαγνωστικούς σκοπούς στην ΠΙ είναι η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET),
η οποία επιτρέπει τη λήψη εικόνων που προσφέρουν λειτουργική απεικόνιση διαφόρων οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού [7, Κεφ.12.3]. Περαιτέρω αναφορά, όμως,
σε αυτό το σύστημα, δεν θα γίνει στη συνέχεια, γιατί αυτό ξεφεύγει από το θέμα αυτής της Διπλωματικής Εργασίας. Επειδή στην εν λόγω Εργασία το ενδιαφέρον ήταν
για τη γ-κάμερα και επειδή αυτό το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των
πειραμάτων που θα αναφερθούν σε μεταγενέστερο Κεφάλαιο, παρακάτω καταγράφεται με σχηματικό τρόπο η διαδικασία που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης
ΠΙ, από τη στιγμή που χορηγείται το ραδιοφάρμακο στο σώμα του ασθενούς μέχρι τη
δημιουργία εικόνας, αφού πρώτα τα εκπεμπόμενα φωτόνια από το σώμα του ασθενή,
περάσουν από τη γ-κάμερα.
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Εικόνα 2.7: Διαδικασία που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης ΠΙ από
τη στιγμή που χορηγείται το ραδιοφάρμακο στο σώμα του ασθενούς μέχρι τη
δημιουργία εικόνας.
Αναλυτικότερη περιγραφή της διαδικασίας που παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήμα
θα γίνει στα επόμενα υποκεφάλαια αυτού του Κεφαλαίου.

2.2.1. γ-κάμερα
Ένα από τα πιο ευρέως γνωστά και χρήσιμα διαγνωστικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στον τομέα της Πυρηνικής Ιατρικής, είναι η γ-κάμερα, η οποία έχει ονομαστεί και ως Anger κάμερα, αφού πήρε το όνομα του κατασκευαστή της [7,
Κεφ.12.3]. Αυτό το σύστημα συντελεί στη διάγνωση διαφόρων παθήσεων πολλών
συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού. Η μεγάλη σημασία της γ-κάμερας φαίνεται από το γεγονός ότι με τη βοήθεια της μπορούν να διενεργηθούν διαγνωστικές εξετάσεις που αφορούν πολλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς επίσης
είναι εφικτό να φανερωθεί η ύπαρξη και η εξέλιξη όγκων ή φλεγμονών. Στην κατηγορία των συστημάτων που επωφελούνται της ύπαρξης της γ-κάμερας εμπίπτουν το
ερειστικό σύστημα, (οστά), το ουροποιητικό (νεφροί), το ενδοκρινικό (θυρεοειδής),
το κυκλοφορικό (μυοκάρδιο), το αναπνευστικό (πνεύμονες), το πεπτικό (ήπαρ, σπλήνα) και το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλος) [7, Κεφ.12.3].
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Τα όργανα που αποτελούν τη γ-κάμερα είναι η κεφαλή, το εξεταστικό τραπέζι, το
χειριστήριο και ένα σύστημα ηλεκτρονικών. Παρακάτω φαίνεται μια εικόνα της γκάμερας στην οποία διακρίνεται η κεφαλή και το εξεταστικό τραπέζι.

Εικόνα 2.8: γ-κάμερα [24].
Τα φωτόνια που εκπέμπονται από το υπό εξέταση όργανο ανιχνεύονται στην κεφαλή
της γ-κάμερας, με τη βοήθεια του κρυστάλλου και των φωτοπολλαπλασιαστών [25,
Κεφ. 9.2]. Για την αποφυγή, όμως, της ανίχνευσης ακτινοβολίας υποβάθρου, δηλαδή
ακτινοβολίας που υπάρχει στο περιβάλλον, τόσο ο κρύσταλλος, όσο και οι φωτοπολλαπλασιαστές περιβάλλονται από μόλυβδο [26, Κεφ. 9.2]. Ο λόγος που επιλέγεται ο
μόλυβδος ως περίβλημα, είναι λόγω του μεγάλου ατομικού του αριθμού, (Z = 82) και
λόγω της μεγάλης του πυκνότητας, (ρ = 11.34 g/cm3), αφού με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των αλληλεπιδράσεων της ακτινοβολίας με το μόλυβδο και έτσι απορροφάται η ακτινοβολία κυρίως μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, αλλά και
με τα showers και χάνεται ενέργεια [25, Κεφ. 9.2]. Η κεφαλή της γ-κάμερας έχει δυνατότητα περιστροφής της μέχρι και 360ο γύρω από τον ασθενή, για να μπορούν έτσι
να ληφθούν δισδιάστατες εικόνες από οποιαδήποτε σημείο του σώματος του, χωρίς
να χρειάζεται να κινηθεί ο ασθενής [7, Κεφ.12.3]. Εκτός, όμως, από την περιστροφική κίνηση που μπορεί να κάνει η γ-κάμερα, είναι εφικτή, επίσης, και η κίνηση της
όσο κοντά ή όσο μακριά από το σώμα του ασθενή χρειάζεται [7, Κεφ. 12.3].
Εν συντομία, ο τρόπος λειτουργίας της γ-κάμερας περιγράφεται ως ακολούθως. Μετά
τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου στον ασθενή, αυτό συγκεντρώνεται στο υπό εξέταση όργανο, με αποτέλεσμα να εκπέμπεται ακτινοβολία από τα σημεία του σώματος
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στα οποία έχει γίνει κατανομή του ραδιοφαρμάκου. Για απλοποίηση, θα παρατηρήσουμε, αρχικά, την πορεία ενός φωτονίου που εκπέμφθηκε από το σώμα του ασθενούς μέχρι κάποιο σημείο της πορείας του στο σύστημα της γ-κάμερας. Μετά, θα γίνει αναφορά για πολλά φωτόνια, έτσι ώστε να δοθεί μια πρώτη ιδέα στον αναγνώστη
για τον τρόπο λειτουργίας της γ-κάμερας, και τη δημιουργία εικόνας.
Ένα φωτόνιο, λοιπόν, μετά την εκπομπή του από το σώμα του ασθενούς, διαπερνά
μέσα από διάφορους ιστούς και όργανα του οργανισμού, αναλόγως του βάθους από
το οποίο εκπέμφθηκε και φτάνει τελικά στον κατευθυντήρα. Ο κατευθυντήρας, ο οποίος είναι τοποθετημένος μπροστά από τον κρύσταλλο σπινθηρισμών, είναι υπεύθυνος να επιτρέπει σε μερικά φωτόνια τη διέλευση τους προς τον κρύσταλλο, ενώ σε
άλλα φωτόνια, να τη διακόπτει [7, Κεφ.12.3].
Υποθέτουμε ότι το φωτόνιο αυτό κατάφερε να περάσει από τον κατευθυντήρα, οπότε
προσπίπτει, ακολούθως, στον κρύσταλλο και αλληλεπιδρά μαζί του με διάφορους
τρόπους (μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου ή μέσω του φαινομένου Compton ή
μέσω δίδυμου γένεσης ή μέσω διέγερσης ηλεκτρονίου του ατόμου του κρυστάλλου
ή ακόμα και με όλους αυτούς τρόπους). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παράγεται ακτινοβολία (φωτόνια) στη περιοχή του ορατού φωτός [7, Κεφ.12.3], και ο τρόπος με
τον οποίο παράγεται ένας σπινθηρισμός θα επεξηγηθεί σε μεταγενέστερο υποκεφάλαιο. Τα φωτόνια ορατού φωτός, στη συνέχεια, κατευθύνονται προς τους φωτοπολλαπλασιαστές, όπου γίνεται η μετατροπή τους σε ηλεκτρικούς παλμούς [7,
Κεφ.12.3]. Η τιμή της έντασης του κάθε παλμού που δημιουργείται από κάθε φωτοπολλασπλασιαστή επιτρέπει τον προσδιορισμό της θέσης πρόσκρουσης του κάθε φωτονίου στον κρύσταλλο [7, Κεφ.12.3]. Ακολούθως, αθροίζονται όλοι οι ηλεκτρικοί
παλμοί και έτσι τελικά λαμβάνεται ένας ηλεκτρικός παλμός του οποίου η ένταση αντιστοιχεί στην ενέργεια του φωτονίου που έχει προσπέσει στο κρύσταλλο.
Την ίδια διαδρομή, αυτή που ακολούθησε αυτό το ένα φωτόνιο, θα την ακολουθήσουν όλα τα φωτόνια που έχουν εκπεμφθεί από το υπό εξέταση όργανο. Έτσι, αν επανέλθουμε στη πραγματικότητα, ο αριθμός των εκπεμπόμενων φωτονίων από το
σώμα του ασθενούς είναι μεγάλος, οπότε, τελικά θα έχουν δημιουργηθεί πολλοί παλ-
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μοί (όχι μόνο ένας όπως αν είχαμε μόνο ένα φωτόνιο) και η ένταση του καθενός από
αυτούς θα αντιστοιχεί στην ενέργεια του αντίστοιχου φωτονίου, το οποίο μετά την
εκπομπή του από το υπό εξέταση όργανο, προσέπεσε στον κρύσταλλο και απορροφήθηκε από αυτόν. Όλοι αυτοί οι παλμοί που μόλις προαναφέρθηκαν κατευθύνονται,
στη συνέχεια, στο γραμμικό ή αναλογικό ενισχυτή όπου γίνεται η ενίσχυση τους επειδή η ένταση τους είναι μικρή [7, Κεφ.12.3]. Ακολούθως, αυτοί οι παλμοί φτάνουν
στον αναλυτή ύψους παλμών όπου γίνεται επιλογή, από τον χειριστή, των παλμών
που θα καταγραφούν στην οθόνη του υπολογιστή, ενώ οι υπόλοιποι παλμοί απορρίπτονται. Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται τελικά η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή, αφού καταγράφεται σε κάθε πολύ μικρή, ίδιου εμβαδού περιοχή της, ο αριθμός
των σπινθηρισμών (δηλαδή των φωτονίων ορατού φωτός) που έχουν δημιουργηθεί
και που αντιστοιχούν στους ηλεκτρικούς παλμούς που έχουν περάσει από τον αναλυτή ύψους παλμών. Με άλλα λόγια, δηλαδή, σε κάθε πολύ μικρό ίδιο εμβαδόν της οθόνης του υπολογιστή καταγράφεται ο αριθμός των φωτονίων που έχει εκπεμφθεί
από το σώμα του εξεταζόμενου και που οι ηλεκτρικοί παλμοί που αντιστοιχούν σε
αυτό τον αριθμό φωτονίων δεν έχουν απορριφθεί από τον αναλυτή ύψους παλμών [7,
Κεφ.12.3]. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των σπινθηρισμών ισούται με τον αριθμό των
φωτονίων που έχουν εκπεμφθεί από το σώμα του ασθενούς, αφού, όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, για να δημιουργηθεί ένας σπινθηρισμός θα πρέπει ο κρύσταλλος να απορροφήσει όλη την ενέργεια του προσπίπτοντος σε αυτόν, φωτονίου, το
οποίο έχει εκπεμφθεί από το υπό εξέταση όργανο στο οποίο βρίσκεται κατανεμημένη
ενεργότητα [25, Κεφ. 9.2]. Αυτό σημαίνει ότι στην οθόνη του υπολογιστή καταγράφεται ο αριθμός φωτονίων που έχουν ενέργεια ίση με την ενεργειακή διαφορά της
αποδιέγερσης του ραδιονουκλιδίου που χορηγείται στον ασθενή. Γι’ αυτό ισχύει ότι
στην εικόνα που λαμβάνεται από τη γ-κάμερα και φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή η κατανομή της ενεργότητας του ραδιοφαρμάκου στο ανθρώπινο όργανο που
πρόκειται να απεικονιστεί [7, Κεφ.12.3]. Περισσότερη αναφορά σε αυτά, όμως, τα
επιμέρους εξαρτήματα της γ-κάμερας, θα γίνει αναλυτικότερα παρακάτω.
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2.2.2. Κατευθυντήρες
Τα φωτόνια που φτάνουν στη γ-κάμερα από το υπό εξέταση όργανο προσπίπτουν αρχικά στον κατευθυντήρα. Ο ρόλος του κατευθυντήρα είναι να επιτρέπει τη διέλευση
προς τον κρύσταλλο μόνο των εκπεμπόμενων φωτονίων που δεν έχουν σκεδαστεί,
μέσω του φαινομένου Compton, μέσα στο ανθρώπινο σώμα [7, Κεφ.12.3]. Είναι σημαντικό να γίνεται η αποκοπή των σκεδαζόμενων φωτονίων, αφού αυτά τα φωτόνια
εκπέμπονται από περιοχές του ανθρώπινου οργανισμού στις οποίες δεν έχει κατανεμηθεί ενεργότητα και συνεπώς, αν ανιχνεύονταν από τη γ-κάμερα αυτά τα φωτόνια,
θα φαινόταν στην εικόνα που λαμβάνεται στην οθόνη του υπολογιστή ότι και αυτές
οι περιοχές έχουν προσλάβει ποσότητα ραδιοφαρμάκου, κάτι το οποίο δεν αληθεύει.
Ο λόγος για τον οποίο μπορεί να έχουν εκπεμφθεί σκεδαζόμενα φωτόνια από περιοχές που δεν έχει γίνει κατανομή ραδιοφαρμάκου οφείλεται στο γεγονός ότι φωτόνια-γ
που έχουν εκπεμφθεί από περιοχές που υπάρχει ενεργότητα, κατά τη πορεία της διέλευσης τους έξω από το σώμα του ασθενούς, μπορεί να αλληλεπιδράσουν με άλλα
όργανα ή ιστό του ανθρώπινου οργανισμού, με αποτέλεσμα να σκεδαστούν και να
αλλάξουν πορεία κατεύθυνσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές, με
γειτονικούς ιστούς και έτσι το αρχικά εκπεμπόμενο φωτόνιο-γ να αλλάξει πολλές
φορές πορεία και να χάσει μέρος της ενέργειας του, μέχρι να φτάσει τελικά στο κατευθυντήρα της γ-κάμερας. Η σκέδαση των φωτονίων-γ καθώς και οι επιπτώσεις που
θα έχει στην εικόνα, αν δεν διορθωθεί η σκέδαση, θα αναφερθούν σε μεταγενέστερο
Κεφάλαιο.
Σύμφωνα, λοιπόν με τα προαναφερθέντα είναι φανερό ότι καθίσταται πολύ σημαντικός ο ρόλος του κατευθυντήρα, καθώς, με τη βοήθεια του, επιτρέπεται μόνο η διέλευση των φωτονίων που οδεύουν προς μια καθορισμένη κατεύθυνση και έτσι τα
σκεδαζόμενα φωτόνια δεν καταφέρνουν να φτάσουν στον κρύσταλλο [7, Κεφ.12.3].
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ανίχνευση λανθασμένων φωτονίων από
τη γ-κάμερα, κάτι το οποίο αν συνέβαινε θα επηρέαζε αρνητικά τη ποιότητα εικόνας.
Ο καθορισμός αυτής της κατεύθυνσης εξαρτάται από το είδος του κατευθυντήρα που
χρησιμοποιείται [7, Κεφ.12.3]. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένοι όλοι οι κατευθυντήρες είναι ο μόλυβδος, το πάχος τους φτάνει τα μερικά εκατοστόμετρα, ενώ
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οι οπές που υπάρχουν σε κάθε κατευθυντήρα είναι πολλές και ο αριθμός τους εξαρτάται από το είδος του κατευθυντήρα. Υπάρχουν τέσσερα είδη κατευθυντήρων,. αυτά
είναι ο κατευθυντήρας μιας οπής, ο κατευθυντήρας πολλαπλών παράλληλων οπών, ο
κατευθυντήρας πολλαπλών συγκλίνουσων οπών και ο κατευθυντήρας πολλαπλών
αποκλίνουσων οπών [7, Κεφ.12.3].
Αρχικά, ο κατευθυντήρας μιας οπής, [7, Κεφ.12.3], έχει σχήμα κώνου και το ύψος
του φτάνει τα 25 εκατοστόμετρα. Ο κατευθυντήρας είναι τοποθετημένος ώστε η κορυφή του, στην οποία βρίσκεται η οπή, να βρίσκεται προς τον ασθενή. Η οπή έχει
μικρό μέγεθος, ίσο με μερικά χιλιοστά και μέσα από αυτή περνούν τα φωτόνια-γ που
εκπέμπονται από το υπό εξέταση όργανο.
Ο κατευθυντήρας μιας οπής χρησιμοποιείται στις εξετάσεις που χρειάζεται να γίνει
μεγέθυνση μικρών σημείων του σώματος, όπως είναι για παράδειγμα ο θυρεοειδής
[26].

Εικόνα 2.9: Κατευθυντήρας μιας οπής [26].
Συνεχίζοντας, ο κατευθυντήρας πολλαπλών παράλληλων οπών, [7, Κεφ.12.3], είναι
ένα άλλο είδος κατευθυντήρα. Τα διαφράγματα αυτού του κατευθυντήρα είναι παράλληλα μεταξύ τους και έχουν τέτοιο πάχος, ώστε να απορροφούνται όσα φωτόνια
δεν προσπίπτουν στην περιοχή που βρίσκονται οι οπές και ώστε να μην επιτρέπεται η
διέλευση των φωτονίων από τη μια οπή στην άλλη. Το μέγεθος του αντικειμένου που
απεικονίζεται στην εικόνα έχει το ίδιο μέγεθος με το πραγματικό μέγεθος του αντικειμένου. Οι πιο πολλές εξετάσεις χρησιμοποιούν αυτού του είδους κατευθυντήρα [7,
Κεφ.12.3].
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Εικόνα 2.10: Κατευθυντήρας πολλαπλών παράλληλων οπών [26].
Ακολούθως, ο κατευθυντήρας πολλαπλών συγκλινουσών οπών, [26], έχει τις οπές
του να συγκλίνουν προς την πλευρά του ασθενούς και η απόσταση μεταξύ των οπών
και του ανιχνευτή κυμαίνεται μεταξύ 40 μέχρι 50 εκατοστά. Γι’ αυτό ο κατευθυντήρας πολλαπλών συγκλινουσών οπών χρησιμοποιείται όταν το υπό εξέταση όργανο
είναι μικρό.

Εικόνα 2.11: Κατευθυντήρας πολλαπλών συγκλίνουσων οπών [26].
Τέλος, ο κατευθυντήρας πολλαπλών αποκλίνουσων οπών έχει τις οπές του να συγκλίνουν προς την πλευρά που βρίσκεται ο κρύσταλλος και η απόσταση μεταξύ των
οπών και του ανιχνευτή κυμαίνεται μεταξύ 40 μέχρι 50 εκατοστά [26].
Αντιθέτως με το προηγούμενο είδος κατευθυντήρα, η χρήση του κατευθυντήρα πολλαπλών αποκλίνουσων οπών γίνεται όταν το απεικονιζόμενο όργανο είναι μεγάλο,
όπως είναι για παράδειγμα, το συκώτι [7, Κεφ.12.3].
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Εικόνα 2.12: Κατευθυντήρας πολλαπλών αποκλίνουσων οπών [26].
Παρακάτω καταγράφονται μερικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι κατευθυντήρες πολλαπλών παράλληλων οπών. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η απόδοση
τους, η χωρική διακριτική τους ικανότητα και η ευαισθησία τους [7, Κεφ.12.3].
Ως απόδοση ορίζεται ο αριθμός των φωτονίων που καταφέρνουν να περάσουν από
τον κατευθυντήρα και να φτάσουν στον κρύσταλλο προς τον αριθμό των φωτονίων
που φτάνουν στο κατευθυντήρα [7, Κεφ.12.3]. Η απόδοση ενός κατευθυντήρα εξαρτάται από μερικά χαρακτηριστικά του, όπως είναι το πάχος των διαφραγμάτων του
κατευθυντήρα και από το μήκος των οπών [7, Κεφ.12.3].
Ακολούθως, η χωρική διακριτική ικανότητα μπορεί να οριστεί ως η μικρότερη απόσταση που υπάρχει μεταξύ δύο σημείων πρόσκρουσης των φωτονίων-γ πάνω στον
κρύσταλλο, ώστε τα δύο αυτά σημεία να μπορούν να διακρίνονται ξεχωριστά [7,
Κεφ.12.3]. Όσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ των οπών του κατευθυντήρα,
τόσο καλύτερη είναι η χωρική διακριτική του ικανότητα. Γι’ αυτό, το μέγεθος της
διακριτικής ικανότητας υποδεικνύει πόση λεπτομέρεια περικλείει μια εικόνα, αφού
με αυτό τον τρόπο καθίσταται πιο εύκολη η διάκριση μικρών αντικειμένων στην εικόνα.
Η διακριτική ικανότητα αυξάνεται με τη μείωση του μήκους των οπών και με την
αύξηση του αριθμού των οπών ανά μονάδα επιφάνειας που υπάρχουν σ’ ένα κατευθυντήρα [26]. Επίσης, η διακριτική ικανότητα εξαρτάται και από το πάχος των διαφραγμάτων που έχει ο κάθε κατευθυντήρας [26]. Αναλόγως του πάχους των διαφραγμάτων, υπάρχουν τουλάχιστον τρία είδη κατευθυντήρων, ο κατευθυντήρας για
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τις χαμηλές τιμές ενέργειας, ο κατευθυντήρας για μεσαίες τιμές ενέργειας και ο κατευθυντήρας για ψηλές τιμές ενέργειας [26].
Η σχέση που εκφράζει τη χωρική διακριτική ικανότητα ενός κατευθυντήρα είναι η
ακόλουθη:
Εξίσωση 2.17:

𝐑𝐜 ≈

𝐝
𝐋

(𝐋 + 𝐳)

[26]

όπου:
z είναι η απόσταση από το σημείο από το οποίο εκπέμφθηκαν τα φωτόνια-γ από το
σώμα του ασθενούς μέχρι την αρχή του κατευθυντήρα,
L είναι το πλάτος του κάθε διαφράγματος του κατευθυντήρα και
d είναι το μήκος των οπών του κατευθυντήρα.

Εικόνα 2.13: Χωρική διακριτική ικανότητα κατευθυντήρα [26].
Τέλος, με τον όρο ευαισθησία, g, ονομάζουμε το λόγο του πλήθους των φωτονίων
που φτάνουν στον κρύσταλλο, αφού καταφέρουν να διαπεράσουν από τις οπές του
κατευθυντήρα, προς το πλήθος των φωτονίων που εκπέμπονται από το υπό εξέταση
όργανο [26].
Η ευαισθησία σε ένα κατευθυντήρα πολλαπλών παράλληλων οπών δίνεται από τη
σχέση:
𝐤𝐝𝟐

Εξίσωση 2.18: 𝐠 ≈ [𝐋(𝐝+𝐭)]

𝟐

[26]
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όπου:
t είναι το πάχος των διαφραγμάτων του κατευθυντήρα,
k είναι σταθερά, η τιμή της οποίας είναι διαφορετική για κάθε σχήμα που έχουν οι
οπές του κατευθυντήρα,
d είναι το μήκος των οπών του κατευθυντήρα και
L είναι το πλάτος του κάθε διαφράγματος του κατευθυντήρα.
Η ευαισθησία που παρουσιάζει κάθε κατευθυντήρας εξαρτάται από το μήκος των
οπών. Όσο μεγαλύτερο μήκος έχουν οι οπές, τόσο μεγαλύτερος αριθμός φωτονίων
καταφέρνει να περάσει από τον κατευθυντήρα και να φτάσει στον κρύσταλλο. Γι’
αυτό, με την αύξηση του μήκους των οπών αυξάνεται και η ευαισθησία του κρυστάλλου.
Για παράδειγμα, ο κατευθυντήρας LEHR έχει μικρότερες οπές από τον κατευθυντήρα LEGP, ενώ το πάχος των διαφραγμάτων είναι το ίδιο και στους δύο κατευθυντήρες.

Εικόνα 2.14: Κατευθυντήρας
LEHR [27].

Εικόνα 2.15: Κατευθυντήρας
LEGP [27].

Έτσι, στον κατευθυντήρα LEGP καταφέρνουν να φτάσουν στον ανιχνευτή περισσότερα φωτόνια απ’ ότι στον κατευθυντήρα LEHR, μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.
Γι’ αυτό, αν σε μια γ-κάμερα χρησιμοποιηθεί κατευθυντήρας LEGP, τότε φτάνουν
περισσότερα φωτόνια στον ανιχνευτή σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το αν
χρησιμοποιούσαμε κατευθυντήρα LEHR. Έτσι, ο κατευθυντήρας LEGP έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από τον κατευθυντήρα LEHR.
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Συνεπώς, ένας κατευθυντήρας που έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από άλλο κατευθυντήρα είναι χρήσιμος στις εξετάσεις όπου είναι απαραίτητη η παρατήρηση της δυναμικής κίνησης. Τέτοιες απεικονιστικές εξετάσεις γίνονται, για παράδειγμα, για να
γίνει εφικτή η κατανόηση του τρόπου ροής του αίματος στην καρδιά ή της κίνησης
των ούρων μέσα στα νεφρά [28]. Όσο πιο μεγάλη είναι η ευαισθησία ενός κατευθυντήρα, τόσο περισσότερα φωτόνια ανιχνεύονται σε κάποιο χρονικό διάστημα και άρα
σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να παραχθούν πολλές εικόνες και
έτσι η απεικονιστική εξέταση να παρέχει τη δυνατότητα παρατήρησης δυναμικής κίνησης σε διάφορα όργανα [26]. Ο κατευθυντήρας που χρησιμοποιείται σε αυτού του
είδους εξετάσεις είναι ο κατευθυντήρας LEGP [26].
Όμως, όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία ενός κατευθυντήρα, τόσο μικρότερη είναι
η διακριτική του ικανότητα [26]. Αυτό γίνεται κατανοητό μέσω του παρακάτω παραδείγματος.
Ας θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα κατευθυντήρα που έχει μικρότερο μήκος οπών από
κάποιον άλλο κατευθυντήρα, αλλά το πάχος των διαφραγμάτων τους είναι το ίδιο.
Έτσι, λόγω του μικρού μήκους των οπών του πρώτου κατευθυντήρα, μπορούν να καταγραφούν ως ξεχωριστά γεγονότα τα ανιχνευμένα φωτόνια που προσέκρουσαν στον
κρύσταλλο, μετά που πέρασαν από τον κατευθυντήρα που έχει τις μικρότερες οπές,
αφού από δύο σημειακές πηγές μπορούν να καταγραφούν δύο ξεχωριστά γεγονότα.
Αυτή η περιγραφή φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα, αφού όσα φωτόνια προσκρούσουν πάνω σε διάφραγμα του κρυστάλλου, απορροφάται η ενέργεια τους από το μολύβδινο τοίχωμα και έτσι τελικά δεν ανιχνεύονται αυτά τα φωτόνια.

Εικόνα 2.16: Σχηματισμός εικόνας δύο σημείων του υπό εξέταση ανθρώπινου
οργάνου με χρήση κατευθυντήρα με μικρές σχετικά οπές [27].
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Στο δεύτερο κατευθυντήρα που προαναφέρθηκε οι οπές του είναι μεγαλύτερες, γεγονός που σημαίνει ότι η διακριτική ικανότητα αυτού του κατευθυντήρα είναι μικρότερη από τον προηγούμενο κατευθυντήρα, αφού οι ίδιες δύο σημειακές πηγές, στις οποίες έγινε αναφορά πιο πάνω, δεν καταγράφονται ως δύο ξεχωριστά γεγονότα στην
εικόνα, αλλά σχηματίζεται μια εικόνα, αφού τα διαφράγματα που υπάρχουν σε αυτό
τον κατευθυντήρα έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Έτσι, τα φωτόνια που
εκπέμπονται από τις δύο προαναφερθείσες πηγές, για παράδειγμα και προσπίπτουν
κάθετα στον κρύσταλλο, δεν συναντούν κάποιο εμπόδιο και έτσι τα φωτόνια από τις
δύο αυτές πηγές καταγράφονται ως μια ενιαία εικόνα στο κατευθυντήρα με τις μεγαλύτερες οπές σε σχέση με τον προηγούμενο κατευθυντήρα που προαναφέρθηκε σε
αυτό το παράδειγμα. Αυτό φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 2.17: Σχηματισμός εικόνας δύο σημείων του υπό εξέταση ανθρώπινου
οργάνου με χρήση κατευθυντήρα με μεγάλες σχετικά οπές [27].
Υπάρχουν τρία είδη κατευθυντήρων πολλαπλών παράλληλων οπών που χρησιμοποιούνται στις απεικονιστικές εξετάσεις στη γ-κάμερα και το είδος τους εξαρτάται από
τη μέγιστη τιμή ενέργειας που μπορεί να έχουν τα φωτόνια που φτάνουν από το υπό
εξέταση όργανο σε αυτούς. Γι’ αυτό, υπάρχουν οι κατευθυντήρες για χαμηλές ενέργειες, οι κατευθυντήρες για μεσαίες ενέργειες και οι κατευθυντήρες για ψηλές ενέργειες [29]. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος των διαφραγμάτων ενός κατευθυντήρα,
τόσο μεγαλύτερη εξασθένιση είναι δυνατόν να υποστεί ένα φωτόνιο, με αποτέλεσμα
να μην καταφέρει να φτάσει αυτό το φωτόνιο στον κρύσταλλο και να αλληλεπιδράσει με αυτόν [29]. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια των φωτονίων, τόσο
πιο χοντρά θα πρέπει να είναι τα διαφράγματα του κατευθυντήρα που θα χρησιμοποιηθεί για να αλληλεπιδρούν τα φωτόνια, η πορεία των οποίων δεν είναι κάθετη
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προς τον κρύσταλλο και να εξασθενούν, ώστε στην εικόνα που λαμβάνουμε να έχουν
ανιχνευτεί μόνο τα φωτόνια που έχουν προσπέσει κάθετα στον κρύσταλλο. Παράλληλα, όμως, για την καλή ποιότητα εικόνας, σημαντικό ρόλο παίζει και η καλή ευαισθησία που παρουσιάζει ο κατευθυντήρας [29]. Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήρες θα
πρέπει να είναι φτιαγμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε τα διαφράγματά τους να έχουν μεν
το κατάλληλο πάχος, ώστε να προκαλούν εξασθένιση στα φωτόνια που προσπίπτουν
σε αυτά, αλλά το πάχος τους να μην προκαλεί σημαντική μείωση στην ευαισθησία
του κατευθυντήρα, αφού όσο μεγαλύτερο πάχος έχουν τα διαφράγματα του κατευθυντήρα, τόσο μικρότερο μήκος θα έχουν οι οπές του, γεγονός που συνεπάγεται μείωση
της ευαισθησίας του κατευθυντήρα. Γι’ αυτό, σημαντικό ρόλο παίζει το υλικό από το
οποίο είναι κατασκευασμένα τα διαφράγματα του κατευθυντήρα. Το υλικό που συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό είναι ο μόλυβδος, ο οποίος έχει μεγάλη πυκνότητα, (ρ=11.34g/cm3) και μεγάλο ατομικό αριθμό, (Z=82) [30]. Αυτά τα
δύο χαρακτηριστικά, οδηγούν σε μεγαλύτερη πιθανότητα αλληλεπίδρασης των φωτονίων μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, με αποτέλεσμα τη μείωση της πιθανότητας να φτάσουν στον κρύσταλλο φωτόνια που δεν προσπίπτουν κάθετα σε αυτόν, κάτι που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία μιας καλής ποιότητας εικόνας.
Οι ενέργειες των φωτονίων-γ που φεύγουν από το σώμα του ασθενούς μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου κυμαίνονται στην περιοχή των 100 keV με 500 keV [8], γι’
αυτό και το πάχος διαφράγματος του κάθε είδους κατευθυντήρα είναι ανάλογο των
τιμών ενέργειας των φωτονίων που εκπέμπονται από το υπό εξέταση όργανο. Μερικά
χαρακτηριστικά κάποιων κατευθυντήρων παραλλήλων οπών καταγράφονται στον
παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας

2.1: Τυπικά

χαρακτηριστικά

των κατευθυντήρων

πολλαπλών

παραλλήλων οπών [31].
Είδος κατευθυντή-

Διάμετρος οπών

Μήκος οπών

Πάχος διαφραγμά-

ρα

(mm)

(mm)

των (mm)

Μικρής ενέργειας

2.032

46

0.152

2.5

43

0.25

3.0

42

1.2

3.4

48

1.65

μεγάλης διακριτικής ικανότητας
(LEHR)
Μικρής ενέργειας
γενικής χρήσης
(LEGP)
Μέτριας ενέργειας
γενικής χρήσης
(MEGP)
Ψηλής ενέργειας
γενικής χρήσης
(HEGP)

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, ο κατευθυντήρας μικρής ενέργειας μεγάλης διακριτικής ικανότητας (LEHR collimator) έχει λεπτά τοιχώματα διαφραγμάτων,
γεγονός που καθιστά κατάλληλο αυτόν τον κατευθυντήρα να χρησιμοποιείται σε εξετάσεις όπου το ραδιονουκλίδιο εκπέμπει φωτόνια, των οποίων οι ενέργειες μπορεί να
κυμαίνονται μόνο μέχρι την τιμή των 200 keV. Το γεγονός, όμως, ότι η διάμετρος
των οπών σε αυτό τον κατευθυντήρα είναι μικρή, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα
από τη μια, αφού με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν η εικόνα να παρουσιάσει μια καλή
διακριτική ικανότητα, από την άλλη όμως οι μικρές οπές μειώνουν την ευαισθησία
του κατευθυντήρα μιας και είναι μειωμένος ο αριθμός των φωτονίων που μπορεί να
ανιχνευτεί. Συνεπώς, ο κατευθυντήρας μικρής ενέργειας μεγάλης διακριτικής ικανό-
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τητας (LEHR), είναι χρήσιμος στις περιπτώσεις όπου θέλουμε να φαίνονται μικρές
δομές του ανθρώπινου σώματος, ακόμα και οι λεπτομέρειες στην εικόνα, δεδομένου
ότι υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε να μπορέσει να ανιχνευτεί ο απαραίτητος αριθμός
φωτονίων (counts) για να δημιουργηθεί η εικόνα.

Εικόνα 2.18: Σχηματισμός εικόνας δύο σημείων του υπό εξέταση ανθρώπινου
οργάνου με χρήση κατευθυντήρα LEHR [27].
Ακολούθως, όπως αναγράφεται και στον παραπάνω πίνακα, ο κατευθυντήρας μικρής
ενέργειας γενικής χρήσης, (LEGP collimator) έχει και αυτός σχετικά μικρά τοιχώματα διαφραγμάτων, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται και αυτός όταν η ενέργεια των εκπεμπόμενων φωτονίων από το υπό εξέταση όργανο δεν είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή όταν
είναι μέχρι την τιμή των 200 keV. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο κατευθυντήρα,
οι οπές του κατευθυντήρα LEGP είναι λίγο μεγαλύτερες, μέτριου μεγέθους. Ο συνδυασμός των λεπτών τοιχωμάτων των διαφραγμάτων του (το μέγεθος των τοιχωμάτων του είναι περίπου ίδιο με του κατευθυντήρα LEHR), με το μέτριου μεγέθους της
διαμέτρου των οπών του κατευθυντήρα LEGP, χαρακτηρίζουν τον κατευθυντήρα
LEGP ως να έχει λιγότερη διακριτική ικανότητα από τον κατευθυντήρα LEHR, δηλαδή ως να έχει μέτρια διακριτική ικανότητα και μεγαλύτερη ευαισθησία από την
ευαισθησία που παρουσιάζει ο κατευθυντήρας LEHR, δηλαδή ως να έχει μέτρια
ευαισθησία αφού οι οπές του LEGP κατευθυντήρα είναι μεγαλύτερες από τις οπές
του κατευθυντήρα LEHR.
Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά του LEGP κατευθυντήρα, τα οποία είναι η μέτρια ευαισθησία που παρουσιάζει και η μέτρια διακριτική του ικανότητα, τον καθιστούν απαραίτητο κατά τις απεικονιστικές εξετάσεις που απαιτούν την παραγωγή δυναμικών
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εικόνων, αφού με βάση τα δύο αυτά χαρακτηριστικά του καθίσταται δυνατή η παραγωγή μιας καινούργιας εικόνας σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Εικόνα 2.19: Σχηματισμός εικόνας δύο σημείων του υπό εξέταση ανθρώπινου
οργάνου με χρήση του κατευθυντήρα LEGP [27].
Στη συνέχεια, ο κατευθυντήρας μέτριας ενέργειας γενικής χρήσης, MEGP, έχει πιο
χοντρά τοιχώματα στα διαφράγματα του σε σύγκριση με τους δύο προαναφερθέντες
κατευθυντήρες και οι οπές του έχουν μεγαλύτερη διάμετρο, όπως φαίνεται και από
τα αριθμητικά δεδομένα του πίνακα πιο πάνω. Τα χοντρά τοιχώματα των διαφραγμάτων αυτού του κατευθυντήρα είναι ικανά να απορροφούν ενέργειες των φωτονίων
που κυμαίνονται στην περιοχή των 200 keV μέχρι και 300 keV και οι μεγάλες οπές
του κατευθυντήρα MEGP χαρακτηρίζουν αυτόν τον κατευθυντήρα με μεγάλη ευαισθησία, αφού έτσι μπορούν να ανιχνευτούν περισσότερα φωτόνια. Παρόλα αυτά,
όμως, ο συνδυασμός των μεγάλων οπών και των χοντρών τοιχωμάτων των διαφραγμάτων σε αυτόν τον κατευθυντήρα επιφέρει δυστυχώς μικρή διακριτική ικανότητα. Ο
MEGP κατευθυντήρας χρησιμοποιείται στις απεικονιστικές εξετάσεις όπου οι δομές
του ανθρώπινου σώματος που πρόκειται να απεικονιστούν δεν είναι πολύ μικρές,
ώστε να χρειάζεται να διαφαίνονται ακόμα και οι μικρές λεπτομέρειες. Επιπρόσθετα,
με τη χρήση αυτού του κατευθυντήρα ο χρόνος απεικόνισης περιορίζεται, σε σχέση
με το αν χρησιμοποιείτο άλλος κατευθυντήρας, λόγω των μεγάλων οπών του MEGP
κατευθυντήρα, αφού με αυτό τον τρόπο μπορεί να ανιχνευτεί ο καθορισμένος αριθμός φωτονίων (counts) σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το αν χρησιμοποιείτο
κατευθυντήρας με μεγαλύτερες οπές.
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Εικόνα 2.20: Σχηματισμός εικόνας δύο σημείων του υπό εξέταση ανθρώπινου
οργάνου με χρήση κατευθυντήρα MEGP [27].
Τέλος, ο κατευθυντήρας HEGP έχει τα πιο χοντρά τοιχώματα διαφραγμάτων και τις
μεγαλύτερες οπές από όλους τους κατευθυντήρες που αναγράφονται στον παραπάνω
πίνακα. Τα πολύ χοντρά τοιχώματα των διαφραγμάτων του τον καθιστούν κατάλληλο
για χρήση στις περιπτώσεις όπου τα εκπεμπόμενα φωτόνια από το ραδιονουκλίδιο θα
έχουν ενέργειες από 300 keV και πάνω. Οι μεγάλες οπές του κατευθυντήρα HEGP
του προσδίδουν μεγάλη ευαισθησία, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού φωτονίων
(counts) που μπορεί να ανιχνευτεί, αλλά όπως και ο MEGP κατευθυντήρας, ο συνδυασμός των μεγάλων του οπών μαζί με τα χοντρά τοιχώματα του κατευθυντήρα
HEGP έχουν ως αποτέλεσμα τη μικρή διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα
HEGP, αφού ως γνωστό, όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία ενός κατευθυντήρα τόσο μικρότερη θα είναι η διακριτική του ικανότητα. Γι’ αυτό, όπως και ο MEGP κατευθυντήρας, έτσι και ο κατευθυντήρας HEGP μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εξετάσεις όπου γίνεται απεικόνιση περιοχών στο σώμα του ασθενούς που δεν χρειάζεται
να γίνουν εμφανείς λεπτομέρειες, ώστε να πραγματοποιηθεί η διάγνωση και έτσι η
εξέταση να μην διαρκέσει πολύ χρόνο, αφού οι μεγάλες οπές του κατευθυντήρα συντελούν στην ανίχνευση του απαιτούμενου αριθμού φωτονίων (counts) σε μικρότερο
χρονικό διάστημα από ότι αν χρησιμοποιείτο οποιοσδήποτε από τους υπόλοιπους κατευθυντήρες που έχουν καταγραφεί στον πιο πάνω πίνακα.
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Εικόνα 2.21: Σχηματισμός εικόνας δύο σημείων του υπό εξέταση ανθρώπινου
οργάνου με χρήση κατευθυντήρα HEGP [27].

2.2.3. Κρύσταλλος σπινθηρισμών
Οι κρύσταλλοι σπινθηρισμών ή ανιχνευτές, όπως ονομάζονται και διαφορετικά, είναι
υπεύθυνοι για την παραγωγή σπινθηρισμών (ορατού φωτός), που προκύπτουν λόγω
αλληλεπίδρασης των εκπεμπόμενων φωτονίων (από το υπό εξέταση όργανο, στο οποίο έχει προηγουμένως χορηγηθεί ποσότητα ραδιοφαρμάκου), με τον κρύσταλλο
[25, Κεφ.9.2].
Οι κρύσταλλοι μπορεί να είναι είτε στερεάς είτε υγρής μορφής [7, Κεφ.12.3]. Ο πιο
συνηθισμένος κρύσταλλος στερεάς μορφής, είναι ο κρύσταλλος ιωδιούχου νατρίου, ο
οποίος αποτελείται και από προσμίξεις θαλίου, NaI(Tl), που βοηθούν στην παραγωγή
σπινθηρισμών, και έχει κυκλικό ή τετραγωνικό σχήμα, με διάμετρο 25.4-50.8 cm και
με πάχος να κυμαίνεται από 0.6 – 1.8 cm [7, Κεφ.12.3].
Τεχνικά χαρακτηριστικά του κρυστάλλου που δείχνουν ότι είναι απαραίτητος στη γκάμερα, είναι η μεγάλη πυκνότητα που έχει ο κρύσταλλος, η οποία υπολογίζεται σε ρ
= 3.7 g/cm3 [32], αφού μέσω αυτής καθίσταται μεγάλη η πιθανότητα να αλληλεπιδράσει το προσπίπτον φωτόνιο με τον κρύσταλλο. Άλλο χαρακτηριστικό που φανερώνει την αναγκαιότητα της χρήσης αυτού του κρυστάλλου είναι το γεγονός ότι το
ιώδιο έχει μεγάλο ατομικό αριθμό, Ζ=53 και έτσι αυξάνεται η πιθανότητα να αλληλεπιδράσει το προσπίπτον φωτόνιο με τον κρύσταλλο, κυρίως μέσω φωτοηλεκτρικού
φαινομένου [25, Κεφ. 9.2]. Ο κρύσταλλος είναι κατασκευασμένος από διαυγές και
διαφανές υλικό, και βρίσκεται κλεισμένος μέσα σε λεπτό περίβλημα αλουμινίου, εκτός από την πλευρά του κρυστάλλου με την οποία είναι συνδεδεμένος με το φωτοπολλασπλασιαστή. Αυτό συμβαίνει ώστε τα φωτόνια να μην μπορούν να βγαίνουν
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έξω από τον κρύσταλλο κατευθυνόμενα προς τον φωτοπολλαπλασιαστή [25, Κεφ.
9.2]. Η ακτινοβολία υποστρώματος δεν μπορεί εύκολα να αλληλεπιδράσει με τον
κρύσταλλο, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να δημιουργηθούν σπινθηρισμοί που να
επηρεάζουν την τελική εικόνα που λαμβάνεται κατά την απεικονιστική εξέταση με γκάμερα, λόγω της τιμής της ενέργειας των φωτονίων υποβάθρου. Δηλαδή, η ενέργεια
τους είναι κατά κανόνα πολύ μικρή, μικρότερη από το έργο εξαγωγής από το αλουμίνιο και έτσι δύσκολα μπορεί να συμβεί το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και κατά συνέπεια και η παραγωγή σπινθηρισμών που βοηθούν στην παραγωγή της εικόνας στη γκάμερα [25, Κεφ. 9.2]. Περαιτέρω αναφορά και εξήγηση στον τρόπο που παράγονται
οι σπινθηρισμοί στον κρύσταλλο θα γίνει αμέσως παρακάτω.
Κατά την πρόσπτωση ακτινοβολίας στον κρύσταλλο, τα γ-φωτόνια αλληλεπιδρούν
με τον κρύσταλλο, είτε μέσω φωτοηλεκτρικού φαινομένου, είτε μέσω φαινομένου
Compton, ή μέσω δίδυμου γενέσεως ή ακόμα μέσω διέγερσης-αποδιέγερσης των ατομικών ηλεκτρονίων του κρυστάλλου [25, Κεφ. 9.2]. Είναι επίσης, πιθανό, το φωτόνιο το οποίο φτάνει στον κρύσταλλο να μην αλληλεπιδράσει μαζί του, αλλά να διαπεράσει τον κρύσταλλο και να φύγει από αυτόν χωρίς να αλληλεπιδράσει μαζί του.
Το κάθε είδος αλληλεπίδρασης φωτονίου-κρυστάλλου συμβαίνει με διαφορετική πιθανότητα, αναλόγως της ενέργειας του προσπίπτοντος φωτονίου. Για να συμβεί αλληλεπίδραση δίδυμου γένεσης θα πρέπει η ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου να
είναι μεγαλύτερη από 1.02 MeV, για μικρότερες ενέργειες του προσπίπτοντος φωτονίου είναι πιθανόν να συμβεί φαινόμενο Compton, ενώ για ακόμα μικρότερες ενέργειες μπορεί να συμβεί φωτοηλεκτρικό φαινόμενο [25, Κεφ. 9.2]. Κατά την αλληλεπίδραση του φωτονίου με τον κρύσταλλο μέσω φαινομένου δίδυμου γένεσης ή μέσω
φαινομένου Compton, μόνο μια ποσότητα ενέργειας του προσπίπτοντος φωτονίου
απορροφάται από τον κρύσταλλο, ενώ αντιθέτως, κατά την αλληλεπίδραση μέσω
φωτοηλεκτρικού φαινομένου, απορροφάται από τον κρύσταλλο όλη η ενέργεια του
προσπίπτοντος φωτονίου-γ. Αν ένα προσπίπτον φωτόνιο-γ αλληλεπιδράσει με ένα
ακίνητο ηλεκτρόνιο του κρυστάλλου μόνο μια φορά, μέσω φαινομένου Compton,
τότε, μετά την αλληλεπίδραση, η ενέργεια του φωτονίου θα μειωθεί, ενώ το αρχικά
ακίνητο ηλεκτρόνιο θα πάρει μέρος της ενέργειας από το αρχικό φωτόνιο και θα διε-
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γερθεί σε στάθμη μεγαλύτερης ενέργειας. Κατά την αποδιέγερση του ηλεκτρονίου
στην αμέσως προηγούμενη ενεργειακή στάθμη θα εκπεμφθεί φωτόνιο με ενέργεια
ίση με την ενεργειακή διαφορά των δύο αυτών σταθμών. Αν πάλι, αλληλεπιδράσει
μέσω φωτοηλεκτρικού φαινομένου θα φύγει από το άτομο ως ελεύθερο ηλεκτρόνιο
με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια οπή στη θέση του ηλεκτρονίου που έφυγε από
τον κρύσταλλο. Κατά την αποδιέγερση του ηλεκτρονίου στην αμέσως προηγούμενη
ενεργειακή στάθμη ή κατά τη διαφυγή του ηλεκτρονίου από το άτομο, θα εκπεμφθεί
φωτόνιο με ενέργεια ίση με την ενεργειακή διαφορά των δύο αυτών σταθμών. Το
μήκος κύματος της ακτινοβολίας που αντιστοιχεί σε αυτή την ενεργειακή διαφορά,
κυμαίνεται περίπου μεταξύ των τιμών 3250 Å μέχρι 4950 Å , αφού ο κρύσταλλος
που χρησιμοποιείται είναι κατασκευασμένος από NaI(Tl) και η διαφορά μεταξύ των
ενεργειακών σταθμών αντιστοιχεί στο εύρος μηκών κύματος που μόλις προαναφέρθηκε [25, Κεφ. 9.2]. Καθώς προσπίπτει, ακτινοβολία-γ πάνω στον κρύσταλλο, το
προσπίπτον φωτόνιο είναι δυνατό να αλληλεπιδράσει είτε μια φορά μόνο, με ένα από
τους προαναφερθέντες τρόπους αλληλεπίδρασης, είτε με περισσότερους τρόπους αλληλεπίδρασης διαδοχικά. Για να ληφθεί υπόψη και να καταμετρηθεί μια αποδιέγερση
ενός ραδιενεργού πυρήνα θα πρέπει το φωτόνιο-γ που θα προσπέσει στον κρύσταλλο
να αλληλεπιδράσει με αυτόν είτε μια φορά μέσω φωτοηλεκτρικού φαινομένου είτε
περισσότερες φορές, αλλά η τελευταία αλληλεπίδραση να είναι μέσω φωτοηλεκτρικού φαινομένου [25, Κεφ. 9.2]. Ο λόγος που η τελευταία αλληλεπίδραση θα πρέπει
να γίνεται μέσω φωτοηλεκτρικού φαινομένου είναι επειδή όταν προσπέσει ακτινοβολία-γ στον κρύσταλλο κατά το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, την ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου την παίρνει όλη το ηλεκτρόνιο που υπερπηδά το ενεργειακό φράγμα μεταξύ της ζώνης σθένους και της ζώνης αγωγιμότητας και βγαίνει από τον κρύσταλλο. Συνεπώς, δημιουργείται στη συνέχεια, ένας σπινθηρισμός, του οποίου η ενέργεια ισούται με την ενεργειακή διαφορά μεταξύ των δύο φλοιών, η οποία στη περίπτωση που το προσπίπτον φωτόνιο έχει αλληλεπιδράσει με τον κρύσταλλο μέσω
φωτοηλεκτρικού φαινομένου, ισούται με όλη την ενέργεια που είχε αρχικά το προσπίπτον φωτόνιο-γ [25, Κεφ. 9.2]. Αν το φωτόνιο αλληλεπιδράσει με τον κρύσταλλο
μέσω διαδοχικών αλληλεπιδράσεων, τότε ο αριθμός των σπινθηρισμών που παράγονται ισούται με τον αριθμό των διαδοχικών αλληλεπιδράσεων του προσπίπτοντος
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φωτονίου με τον κρύσταλλο. Αν όμως, ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των διαδοχικών σπινθηρισμών είναι μικρότερος από 0.3 μs, τότε θεωρείται ότι λαμβάνουμε μόνο
ένα σπινθηρισμό με συνολική ένταση ίση με το άθροισμα των εντάσεων των επιμέρους σπινθηρισμών [25, Κεφ. 9.2]. Η ένταση που θα έχει κάθε σπινθηρισμός καθορίζεται από την ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου, η οποία απορροφήθηκε τελικά
από τον κρύσταλλο, αφού, ως γνωστό, η ένταση είναι η φυσική ποσότητα που καθορίζει την ποσότητα ενέργειας που προσπίπτει σε κάποια επιφάνεια ανά μονάδα χρόνου. Ένας κρύσταλλος, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια, προκειμένου να
θεωρείται ότι είναι κατάλληλος για χρήση. Αρχικά, έχει μεγάλη σημασία ο κρύσταλλος να μπορεί να λαμβάνει το μεγαλύτερο ή ακόμα και ολόκληρο το ποσοστό της
ενέργειας των προσπιπτόντων φωτονίων-γ, το οποίο θα πρέπει τελικά να αποτελέσει
το σπινθηρισμό που θα εκπεμφθεί από τον κρύσταλλο και θα κατευθυνθεί προς τον
φωτοπολλασπλασιαστή. Όσο μικρότερος είναι ο χρόνος μετατροπής της προσπίπτουσας ενέργειας του φωτονίου σε σπινθηρισμό, τόσο καλύτερος θεωρείται αυτός ο
κρύσταλλος [7, Κεφ.12.3]. Επιπρόσθετα, ο κρύσταλλος σπινθηρισμών θα πρέπει να
είναι κατασκευασμένος από τέτοια υλικά, έτσι ώστε να είναι τόσο καθαρός, όσο και
διαφανής, για να επιτρέπεται εύκολα, η διέλευση των παραγόμενων σπινθηρισμών
από τον κρύσταλλο στον φωτοπολλασπλασιαστή [7, Κεφ.12.3]. Τέλος, ένα ακόμα
χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει ο κρύσταλλος σπινθηρισμών για να θεωρηθεί
κατάλληλος είναι ότι ο κρύσταλλος θα πρέπει να είναι εμπλουτισμένος είτε με θάλλιο
ή με ψευδάργυρο, έτσι ώστε οι σπινθηρισμοί (φωτόνια), που εκπέμπονται από τον
φωτοπολλασπλασιαστή, να βρίσκονται στη περιοχή μηκών κύματος όπου ο φωτοπολλαπλασιατής να έχει την πιο μεγάλη ευαισθησία [7, Κεφ.12.3].
Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, είναι πλέον φανερό ότι η απόδοση της γκάμερας εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το πάχος που έχει ο κρύσταλλος και το
υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος.
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2.2.4. Φωτοπολλαπλασιαστές
Οι παραγόμενοι σπινθηρισμοί θα πρέπει να κατευθυνθούν ακολούθως προς τον φωτοπολλασπλασιαστή, όπου γίνεται η μετατροπή τους σε ηλεκτρικούς παλμούς, έτσι
ώστε στη συνέχεια, να μπορέσει να γίνει η ενίσχυση και η ανάλυση τους, για να γίνει
τελικά εφικτή η παρουσίαση τους υπό μορφή εικόνας, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
[25, Κεφ. 9.2].
Οι φωτοπολλαπλασιαστές μπορεί να είναι είτε κυκλικής είτε πολυγωνικής μορφής
και αναλόγως του είδους της γ-κάμερας, μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 91 φωτοπολλαπλασιαστές συνδεδεμένοι με τον κρύσταλλο [7, Κεφ.12.3].
Παρακάτω φαίνονται φωτοπολλαπλασιαστές με κυκλικό και εξαγωνικό σχήμα που
είναι συνδεδεμένοι με τον κρύσταλλο σπινθηρισμών.

Εικόνα 2.22: Φωτοπολλαπλασιαστές κυκλικού και εξαγωνικού σχήματος που
βρίσκονται πάνω από τον κρύσταλλο σπινθηρισμών [26].
Οι σπινθηρισμοί που δημιουργούνται στον κρύσταλλο, καθώς φεύγουν από τον κρύσταλλο για να κατευθυνθούν προς τους φωτοπολλαπλασιαστές, περνούν μέσα από
ένα φωτο-αγωγό, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από ένα διαφανές υλικό, σιλικόνη
και τα φωτόνια περνούν μέσα από αυτόν, χωρίς να μειώνεται η ενέργεια τους [7,
Κεφ.12.3.]. Παρακάτω, φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο κρύσταλλος με τους φωτοπολλαπλασιαστές και φαίνεται και ο φωτο-αγωγός που βρίσκεται μεταξύ κρυστάλλου και φωτοπολλαπλασιαστών. Ο κρύσταλλος είναι συνδεδεμένος με τους φωτοπολλαπλασιαστές με τον τρόπο που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Εικόνα 2.23: Τρόπος με τον οποίο είναι συνδεδεμένος ο κρύσταλλος με τους
φωτοπολλαπλασιαστές [33].
Ο φωτοπολλαπλασιαστής βρίσκεται μέσα σε ένα σωλήνα που είναι κατασκευασμένος από γυαλί και μέσα του υπάρχει κενό, εκτός από το σημείο στο οποίο είναι συνδεδεμένος με τον κρύσταλλο, που είναι το παράθυρο εισόδου, [7, Κεφ. 12.3.]. Από
εκεί περνούν οι σπινθηρισμοί από τον κρύσταλλο στον φωτοπολλαπλασιαστή. Ακολούθως, πάνω στο παράθυρο εισόδου, μέσα στον φωτοπολλαπλασιαστή, βρίσκεται η
φωτοκάθοδος και οι δύνοδοι [7, Κεφ.12.3.]. Οι δύνοδοι είναι φτιαγμένες από μεταλλικό υλικό και περιβάλλονται από μια ουσία που είναι ευαίσθητη στο φως. Το δυναμικό που εφαρμόζεται στη φωτοκάθοδο και σε κάθε δύνοδο, είναι διαφορετικό για
την κάθε μια και καθώς προχωρούμε από τη φωτοκάθοδο στην κάθε δύνοδο, το δυναμικό αυξάνεται.
Παρακάτω φαίνεται μια σχηματική απεικόνιση ενός φωτοπολλαπλασιαστή. Διακρίνεται η φωτοκάθοδος και οι δύνοδοι.

Εικόνα 2.24: Φωτοπολλαπλασιαστής [25, Κεφ.9.2.].
Όταν φτάσει ένας σπινθηρισμός στον φωτοπολλαπλασιαστή, γίνεται η μετατροπή
του σε ηλεκτρικό σήμα [25, Κεφ. 9.2.]. Το γεγονός αυτό εξηγείται με τον ακόλουθο
τρόπο. Ο σπινθηρισμός μόλις περάσει από το παράθυρο εισόδου, φτάνει στη φωτοκάθοδο του φωτοπολλαπλασιαστή, η οποία είναι συνήθως, φτιαγμένη από φωτοευαί51

σθητο υλικό, συνήθως από ενώσεις από καίσιο και αντιμόνιο [25, Κεφ.9.2.]. Όταν ο
σπινθηρισμός, (ακτινοβολία ορατού φωτός), προσπέσει σε αυτή, προκαλείται ιονισμός των ατόμων της φωτοκαθόδου μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου και εκπέμπονται φωτοηλεκτρόνια. Ο αριθμός των φωτοηλεκτρονίων που εκπέμπονται από
τη φωτοκάθοδο εξαρτάται από τον αριθμό των φωτονίων ορατού φωτός που εκπέμπονται από τον κρύσταλλο και κατά συνέπεια, εξαρτάται και από την ενέργεια της
ακτινοβολίας-γ που προσπίπτει στον κρύσταλλο [25, Κεφ. 9.2.]. Λόγω του ότι το σήμα που δημιουργείται από τα φωτοηλεκτρόνια είναι ασθενές, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του [7, Κεφ.12.3.]. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των δυνόδων που υπάρχουν μέσα στον φωτοπολλαπλασιαστή, οι οποίες είναι ηλεκτρόδια που περιβάλλονται και αυτές από φωτοευαίσθητη ουσία [7, Κεφ.12.3.]. Ένας φωτοπολλαπλασιαστής συνηθίζεται να περιέχει περίπου 10 μέχρι 12 ηλεκτρόδια [25, Κεφ.9.2.]. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ της φωτοκαθόδου και της πρώτης δυνόδου είναι 300 V, ενώ
κάθε δύνοδος έχει 100 V μεγαλύτερο δυναμικό από την κάθε προηγούμενη δύνοδο
[25, Κεφ.9.2.]. Έτσι, η διαφορά δυναμικού, αρχικά, έλκει τα φωτοηλεκτρόνια από τη
φωτοκάθοδο στην πρώτη δύνοδο, αναγκάζοντας τα να αποκτήσουν μεγάλη κινητική
ενέργεια. Γι’ αυτό, όταν τα ηλεκτρόνια συνεχίσουν την πορεία τους προς τη δεύτερη
δύνοδο και προσπέσουν στη δεύτερη δύνοδο, τότε προκαλείται η εκπομπή μεγαλύτερου αριθμού ηλεκτρονίων. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται μέχρι που τα παραγόμενα
ηλεκτρόνια να προσπέσουν και στην τελευταία δύνοδο. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρονίων που απελευθερώνονται, με αποτέλεσμα να ενισχύεται
το ηλεκτρικό σήμα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός ηλεκτρονίων που εκπέμπεται από
κάθε δύνοδο μπορεί να κυμαίνεται από τριπλάσιος μέχρι πενταπλάσιος του αριθμού
των ηλεκτρονίων που είχαν προηγουμένως προσπέσει στην κάθε δύνοδο [25,
Κεφ.9.2.]. Αυτή η διαδικασία φαίνεται περιγραφικά στην εικόνα 2.23, που βρίσκεται
σε προηγούμενη σελίδα (σελίδα 51).
Τέλος, μετά την πρόσπτωση των ηλεκτρονίων στη τελευταία δύνοδο, τα ηλεκτρόνια
καταλήγουν στην άνοδο του φωτοπολλαπλασιαστή [25, Κεφ.9.2.]. Κατά την πορεία
τους προς την έξοδο του φωτοπολλαπλασιαστή δημιουργείται ένα ηλεκτρικός παλμός, η ένταση του οποίου εξαρτάται από το συνολικό αριθμό ηλεκτρονίων που κα-
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τέφθασαν στην άνοδο του φωτοπολλασπλασιαστή και συνεπώς εξαρτάται και από
τον αριθμό των σπινθηρισμών που έφτασαν στη φωτοκάθοδο. Επειδή, όπως έχει
προαναφερθεί, ο αριθμός των φωτονίων ορατού φωτός που προσπίπτουν στη φωτοκάθοδο εξαρτάται από την ενέργεια των φωτονίων-γ που απορροφήθηκε από τον
κρύσταλλο, προκύπτει ότι ο αριθμός των ηλεκτρονίων που φτάνουν στην άνοδο του
φωτοπολλασπλασιαστή, είναι ανάλογος της ενέργειας των φωτονίων-γ που απορρόφησε ο κρύσταλλος [25, Κεφ.9.2.]. Μπορούμε να πούμε ότι, όταν ο κρύσταλλος απορροφήσει ενέργεια ίση με 1 keV, τότε εκπέμπεται ένα ηλεκτρόνιο από τη φωτοκάθοδο, ενώ ο αριθμός ηλεκτρονίων που φτάνουν στην άνοδο είναι περίπου 10 6 ηλεκτρόνια [25, Κεφ. 9.2.]. Γνωρίζοντας αυτή την πληροφορία, καθίσταται εφικτός ο
υπολογισμός, περίπου, του συνολικού αριθμού ηλεκτρονίων που φτάνουν στην άνοδο του φωτοπολλασπλασιαστή, αν γνωρίζουμε την ενέργεια της ακτινοβολίας-γ που
προσπίπτει στον φωτοπολλασπλασιαστή. Το άθροισμα όλων των παλμών που δημιουργούνται από όλους τους φωτοπολλαπλασιαστές, δημιουργεί έναν καινούργιο
παλμό [7, Κεφ. 12.3.]. Από κάθε φωτοπολλασπλασιαστή δημιουργείται ένας παλμός.
Ο καινούργιος παλμός έχει ύψος που εξαρτάται από την ενέργεια του φωτονίου-γ
που απορροφήθηκε από τον κρύσταλλο και έτσι γνωρίζουμε την ενέργεια του φωτονίου-γ που απορρόφησε ο κρύσταλλος. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κατανοήσουμε αν το φωτόνιο που λαμβάνεται κάθε φορά στην έξοδο του φωτοπολλασπλασιαστή, είναι πρωτογενές ή αν έχει υποστεί σκέδαση, αφού ως γνωστό, για τη λήψη
μιας εικόνας χρησιμοποιούνται μόνο τα φωτόνια που δεν έχουν χάσει ενέργεια, δηλαδή τα πρωτογενή φωτόνια [7, Κεφ.12.3.]. Έτσι, γνωρίζοντας την ενέργεια της ακτινοβολίας που αναμένεται να εκπεμφθεί από το ραδιονουκλίδιο που χρησιμοποιήσαμε, μπορούμε να γνωρίσουμε ποια είναι πρωτογενή φωτόνια και ποια έχουν υποστεί σκέδαση. Ο εντοπισμός της θέσης από την οποία εκπέμφθηκε ο σπινθηρισμός
γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο. Όσο πιο κοντά βρίσκεται ένας φωτοπολλαπλασιαστής στο σημείο από το οποίο εκπέμφθηκε ο σπινθηρισμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η
ένταση ακτινοβολίας που παράγεται και συνεπώς τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο παλμός που θα δημιουργηθεί από τον φωτοπολλαπλασιαστή [7, Κεφ.12.3.]. Σε μια γκάμερα, όμως, υπάρχουν πολλοί φωτοπολλαπλασιαστές [8]. Αφού προσπέσει ένα
φωτόνιο-γ πάνω στο κρύσταλλο σπινθηρισμών, ο φωτοπολλαπλασιαστής που βρί53

σκεται πιο κοντά στο σημείο στο οποίο έγινε η αλληλεπίδραση του προσπίπτοντος
φωτονίου με τον κρύσταλλο, θα δεχθεί μεγαλύτερη ένταση φωτός σε σχέση με τους
υπόλοιπους φωτοπολλαπλασιαστές που βρίσκονται πιο μακριά από αυτό το σημείο
[34]. Από κάθε φωτοπολλασπλασιαστή θα προκύψει ένας ηλεκτρικός παλμός [34].
Κάθε παλμός ενός φωτοπολλασπλασιαστή αθροίζεται με παλμούς από άλλους φωτοπολλαπλασιαστές, με αποτέλεσμα τελικά να προκύπτουν τέσσερις ηλεκτρικοί παλμοί, οι παλμοί x+, x-, y+, y- [35, Κεφ.3].
Το τελικό σήμα, z, είναι το αποτέλεσμα του αθροίσματος των παλμών x+, x-, y+ και y. Δηλαδή, ισχύει η σχέση:
z=x+ + x- + y+ + y- (εξίσωση 2.19) [35, Κεφ.3].
Η ένταση του σήματος z, αναλογεί στην ολική ενέργεια που απορροφήθηκε από τον
κρύσταλλο μέσω των φωτονίων-γ που έχουν αλληλεπιδράσει με τον κρύσταλλο [34,
Κεφ.3]. Στον x άξονα, το σημείο αλληλεπίδρασης ενός φωτονίου-γ με τον κρύσταλλο
υπολογίζεται από τη σχέση:
Εξίσωση 2.20: 𝑥 =

(𝑥 + − 𝑥 − )
𝑧

[35, Κεφ.3]

και αντίστοιχα, στον y άξονα, το σημείο αλληλεπίδρασης ενός φωτονίου-γ με τον
κρύσταλλο υπολογίζεται από τη σχέση:
Εξίσωση 2.21: 𝑦 =

(𝑦 + − 𝑦 − )
𝑧

[35, Κεφ.3]

2.2.5. Ενίσχυση και διαχωρισμός των ηλεκτρικών παλμών
Επειδή ο κάθε τελικός παλμός έντασης z που λαμβάνεται από τους φωτοπολλαπλασιαστές έχει μικρό ύψος, δηλαδή είναι πολύ ασθενής, είναι απαραίτητη η ενίσχυση
του κάθε τέτοιου παλμού για να μπορεί να γίνεται πιο εύκολα η επεξεργασία του, η
καταμέτρηση του, ακόμα και η παρουσίασή του [7, Κεφ.12.3]. Για αυτό το σκοπό,
είναι υπεύθυνα ειδικά κυκλώματα, οι γραμμικοί ή αναλογικοί ενισχυτές, που ενισχύουν το σήμα με τρόπο ώστε η αναλογία μεταξύ του ύψους των παλμών να παραμένει
σταθερή [7, Κεφ.12.3]. Ορίζεται ως συντελεστής ενισχύσεως το αποτέλεσμα που
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προκύπτει από το λόγο της τιμής του δυναμικού του σήματος εξόδου προς την τιμή
του δυναμικού του σήματος εισόδου [25, Κεφ. 9.2]. Η τιμή του μπορεί να ρυθμιστεί,
αλλά συνήθως, βρίσκεται στην περιοχή των τιμών 10 μέχρι 50000 [25, Κεφ. 9.2].
Μερικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών παλμών είναι τα ακόλουθα. Αρχικά, θα
πρέπει να αναφερθεί ότι για να μπορεί να καταμετρηθεί κάθε ηλεκτρικός παλμός ως
ξεχωριστός, θα πρέπει ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών παλμών να
είναι αρκετά μικρός, αλλιώς δύο ή περισσότεροι παλμοί είναι πιθανόν να αθροιστούν
και το αποτέλεσμα τους να εμφανιστεί ως ένας παλμός, με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή καταμέτρηση των σπινθηρισμών [25, Κεφ. 9.2]. Επίσης, για να αυξηθεί το
ύψος του ηλεκτρικού παλμού από το 10 % μέχρι το 90% της μέγιστης τιμής του παλμού, χρειάζεται να περάσει κάποιος χρόνος, γνωστός ως χρόνος ανυψώσεως (pulse
rise time) [25, Κεφ.9.2]. Αντίστοιχα, το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να
μειωθεί το ύψος του παλμού από το μέγιστο ύψος του παλμού στο 10% του μέγιστου
ύψους του παλμού, ονομάζεται χρόνος αποσβέσεως [25, Κεφ. 9.2]. Τόσο ο χρόνος
ανυψώσεως, όσο και ο χρόνος αποσβέσεως πρέπει να είναι πολύ μικροί. Ο χρόνος
ανυψώσεως είναι απαραίτητο να είναι μικρότερος από το χρόνο που χρειάζεται για
να παραχθεί ένας σπινθηρισμός, έτσι ώστε να είναι εφικτή η καταμέτρηση του νέου
σπινθηρισμού και η παραγωγή ενός καινούργιου παλμού. Τέλος, ως χρόνος ολοκληρώσεως (integration time), ορίζεται ο χρόνος που χρειάζεται για να παραχθεί ένας
παλμός από τον ενισχυτή [25, Κεφ. 9.2]. Για τους ενισχυτές που χρησιμοποιούνται
όταν ο κρύσταλλος που έχουμε είναι κρύσταλλος NaI(Tl), ο χρόνος ολοκληρώσεως
είναι γύρω στα 1μs [25, Κεφ. 9.2].

2.2.6. Ανάλυση και επιλογή παλμών με καθορισμό του εύρους
του ενεργειακού παραθύρου
Όπως αναφέρθηκε και πιο νωρίς, το ύψος του κάθε ηλεκτρικού παλμού είναι ανάλογο της ενέργειας της ακτινοβολίας γ που απορροφήθηκε από τον κρύσταλλο. Δύο
διαδοχικοί παλμοί απέχουν μεταξύ τους χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που
χρειάζεται για να καταμετρηθούν δύο διαδοχικές αποδιεγέρσεις ραδιενεργών πυρήνων [25, Κεφ. 9.2]. Η γραφική παράσταση στην οποία καταγράφεται η συχνότητα
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παραγωγής των παλμών σε σχέση με το ύψος του κάθε παλμού, αποτελεί το φάσμα
του ραδιονουκλιδίου [25, Κεφ. 9.2]. Το φάσμα του ραδιονουκλιδίου

Tc, το οποίο

99m

είναι και το ραδιονουκλίδιο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των πειραμάτων
που αναφέρονται στο πειραματικό μέρος της Εργασίας, φαίνεται παρακάτω.

Εικόνα 2.25: Φάσμα ραδιονουκλιδίου 99mTc [36].
Ο αναλυτής ύψους παλμών είναι υπεύθυνος να καταγράφει το φάσμα του ραδιονουκλιδίου αλλά και να κόβει τους ηλεκτρικούς παλμούς που δημιουργούνται από τα
σκεδαζόμενα φωτόνια [7, Κεφ. 12.3],[25, Κεφ. 9.2]. Η ύπαρξη σημάτων λόγω σκεδαζόμενων φωτονίων αλλοιώνουν την ποιότητα της εικόνας, αφού εξαιτίας τους
μειώνεται η αντίθεση, ενώ ο θόρυβος αυξάνεται [7, Κεφ. 12.3]. Ο αναλυτής ρυθμίζεται από κάποιο άτομο με σκοπό να δημιουργείται ένα ενεργειακό παράθυρο [7, Κεφ.
12,3]. Αυτό το παράθυρο καθορίζει το μέγιστο και το ελάχιστο του ύψους που θα έχει κάθε παλμός, δηλαδή καθορίζει ένα εύρος ενεργειών στο οποίο θα ανιχνεύονται
σπινθηρισμοί που ανήκουν σε αυτή την περιοχή ενεργειών. Είναι σημαντική η δημιουργία ενός τέτοιου ενεργειακού παραθύρου, καθώς οι παλμοί δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της απορρόφησης από τον κρύσταλλο, πρωτογενών φωτονίων. Αυτοί οι
παλμοί είναι πιθανόν να προέρχονται και από αλλού, όπως για παράδειγμα, από σκέδαση τους με τον κρύσταλλο ή με άτομα του ανθρώπινου ιστού, μέσω του φαινομένου Compton, ή μπορεί να προέλθουν από ακτινοβολία του υποστρώματος. Παρακάτω, δίνεται σχηματικά ένα παράδειγμα στο οποίο αρχικά φαίνονται όλοι οι παλμοί
που καταμετρήθηκαν όταν εξήλθαν από τους φωτοπολλαπλασιαστές, ενώ στη συνέχεια φαίνονται ποιοι παλμοί αποκόπηκαν και ποιοι παλμοί παρέμειναν.
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Εικόνα 2.26: Παράδειγμα στο οποίο αρχικά φαίνονται όλοι οι παλμοί που
καταμετρήθηκαν όταν εξήλθαν από τους φωτοπολλαπλασιαστές [7, Κεφ.12.3].

Εικόνα 2.27: Παλμοί που αποκόπηκαν και παλμοί που παρέμειναν, ως συνέχεια
του παραδείγματος στο οποίο γίνεται αναφορά στη παραπάνω εικόνα [7,
Κεφ.12.3].
Αυτό το γεγονός φαίνεται και πρακτικά στο πειραματικό μέρος στο οποίο γίνεται ακόμα πιο κατανοητή η σημασία της ύπαρξης ενεργειακού παραθύρου και η βελτίωση
που παρουσιάζουν οι εικόνες με τη ρύθμιση του κατάλληλου ενεργειακού παραθύρου.

2.2.7. Καταμέτρηση και άθροιση των παλμών μέσω
ηλεκτρονικών συστημάτων
Ακολούθως, αφού αναλυθούν οι ηλεκτρικοί παλμοί που φτάνουν στον φωτοπολλασπλασιαστή και γίνει η αποκοπή κάποιων παλμών, οι εναπομείναντες παλμοί κατευθύνονται προς το ρυθμόμετρο και ακολούθως προς την κλίμακα υποβιβασμού [7,
Κεφ.12.3]. Στο πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή στο ρυθμόμετρο, γίνεται η καταμέτρηση του ρυθμού παραγωγής σπινθηρισμών και στη συνέχεια, στο σύστημα της
κλίμακας υποβιβασμού, γίνεται η άθροιση του αριθμού των κρούσεων για κάθε παλμό που βρίσκεται μέσα στο ενεργειακό παράθυρο [7, Κεφ.12.3]. Στη κλίμακα υποβιβασμού υπάρχει ρύθμιση που να επιτρέπει το άθροισμα των κρούσεων μέχρι που να
συμπληρωθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός κρούσεων ή ένας συγκεκριμένος χρόνος,
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οπότε και σταματά με αυτόματο τρόπο να γίνεται η άθροιση κρούσεων και η εξέταση
φτάνει στο τέλος [7, Κεφ.12.3].

2.2.8. Τρόπος με τον οποίο δημιουργείται η εικόνα στον Η/Υ
Η διαδικασία που συμβαίνει στον υπολογιστή με σκοπό τη δημιουργία της εικόνας
είναι η ακόλουθη: Κατά τη δημιουργία ενός σπινθηρισμού, δηλαδή με την πρόσπτωση και την αλληλεπίδραση ενός φωτονίου με τον κρύσταλλο, καταγράφεται από τον
Η/Υ η θέση του σπινθηρισμού σ’ ένα πίνακα [7, Κεφ.12.3]. Ο πίνακας αυτός αντιπροσωπεύει την επιφάνεια του κρυστάλλου πάνω στην οποία προσπίπτουν τα φωτόνια και αποτελείται από πολλές γραμμές και πολλές στήλες. Έτσι, με τη δημιουργία
του πρώτου σπινθηρισμού καταγράφεται στον πίνακα, σε κάποια θέση με συντεταγμένες (x,y), το νούμερο 1, το οποίο σημαίνει ότι έγινε μία κρούση. Ακολούθως, αν
προσπέσει και άλλος σπινθηρισμός στο ίδιο σημείο, τότε καταγράφεται το νούμερο 2
στη συγκεκριμένη θέση και σημαίνει ότι συνέβησαν δύο κρούσεις στο ίδιο σημείο.
Αντίστοιχα, για κάθε επόμενη κρούση που συμβαίνει στο ίδιο σημείο καταγράφεται
το κατάλληλο νούμερο [7, Κεφ.12.3].
Έτσι, τα νούμερα που καταγράφονται σε κάθε θέση του πίνακα αποτελούν τα λεγόμενα εικονοστοιχεία, (pixels) [7, Κεφ.12.3]. Όσο περισσότερα εικονοστοιχεία υπάρχουν, δηλαδή όσο περισσότερες συντεταγμένες που να καθορίζουν την αντίστοιχη
θέση στην οποία συμβαίνουν οι κρούσεις, τόσο με περισσότερη ακρίβεια θα γνωρίζουμε τη θέση που συνέβη κάθε κρούση και άρα τόσο περισσότερη λεπτομέρεια θα
παρουσιάζει η εικόνα που λαμβάνουμε. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ότι όσο μεγαλύτερων διαστάσεων είναι ο πίνακας, τόσο πιο λεπτομερής θα είναι και η εικόνα. Γι’ αυτό, αναλόγως της απεικονιστικής εξέτασης που θα γίνει καθορίζονται και οι διαστάσεις του πίνακα [7, Κεφ.12.3]. Συνήθως, ο χειριστής επιλέγει τις διαστάσεις να είναι
είτε 32x32, είτε 64x64, είτε 128x128 ή τέλος, 512x512. Όσο πιο μικρές είναι οι διαστάσεις του πίνακα, τόσο μεγαλύτερο χώρο καταλαμβάνει κάθε εικονοστοιχείο [7,
Κεφ. 12.3].
Σε κάθε στοιχείο του πίνακα υπάρχει ένας μέγιστος αριθμός σπινθηρισμών που μπορεί να καταγραφεί και αυτό το μέγεθος ορίζεται ως το βάθος που έχει κάθε pixel [7,
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Κεφ.12.3]. Το βάθος κάθε εικονοστοιχείου έχει ως μονάδα μέτρησης του τα bits και
ο αριθμός των σπινθηρισμών που καταγράφεται σε κάθε εικονοστοιχείο ισούται με
την τιμή, η οποία έχει ως βάση τον αριθμό 2 και ως εκθέτη τον αριθμό των bits [7,
Κεφ.12.3]. Για παράδειγμα, αν ένα εικονοστοιχείο έχει βάθος ίσο με 14 bits, ο μέγιστος αριθμός των σπινθηρισμών που μπορούν να καταγραφούν στο εικονοστοιχείο
είναι 214.

2.2.9. Τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται η εικόνα που
δημιουργείται από τη γ-κάμερα
Με το τέλος της εξέτασης ολοκληρώνεται και η καταγραφή των στοιχείων του πίνακα, αφού έχουν ληφθεί οι σπινθηρισμοί που χρειάζονταν για τη δημιουργία της εικόνας. Για να είναι πιο εύκολος, όμως, ο τρόπος με τον οποίο βλέπει κάποιος την εικόνα στον υπολογιστή, γίνεται μια γραμμική αντιστοίχιση μεταξύ της τιμής που έχει
κάθε εικονοστοιχείο, με αποχρώσεις του γκρίζου [7, Κεφ. 12.3]. Έτσι, αντί να απεικονίζονται στην οθόνη αριθμοί που να αντιστοιχούν στον αριθμό των σπινθηρισμών,
στην εικόνα φαίνεται σε κάθε σημείο η κατάλληλη απόχρωση του γκρίζου, γεγονός
που διευκολύνει το γιατρό να διαβάσει πιο εύκολα την εικόνα.
Η εικόνα που λαμβάνεται στον υπολογιστή από μια γ-κάμερα δεν είναι απαραίτητο
να εμφανίζεται με αποχρώσεις του γκρίζου. Είναι δυνατό, αντί αυτών των αποχρώσεων, η εικόνα να φαίνεται με άλλους συνδυασμούς χρωμάτων όπου κάθε χρώμα θα
αντιστοιχεί και πάλι σε μια συγκεκριμένη τιμή που θα έχει κάθε εικονοστοιχείο, δηλαδή στον αριθμό σπινθηρισμών που καταγράφονται στη συγκεκριμένη θέση, και με
αυτό τον τρόπο φαίνεται στην εικόνα η κατανομή της ραδιενέργειας μέσα στο υπό
εξέταση όργανο [25, Κεφ. 9.2].

2.2.10. Παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας της
γ-κάμερας και την ποιότητα της εικόνας που λαμβάνουμε
Η καλή λειτουργία της γ-κάμερας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι
καθορίζουν τελικά και την καλή ποιότητα της παραγόμενης εικόνας. Οι βασικότεροι
από αυτούς είναι η επιλογή του ενεργειακού παραθύρου, η ευαισθησία του ανιχνευ-
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τή, η χωρική διακριτική ικανότητα, η εγγενής ή όπως αλλιώς ονομάζεται εσωτερική
απόδοση ανίχνευσης, η απόδοση ανίχνευση του συστήματος, ο νεκρός χρόνος, η εγγενής ή διαφορετικά εσωτερική χωρική διακριτική ικανότητα, η χωρική διακριτική
ικανότητα του συστήματος, ο θόρυβος και η απόσβεση [7, Κεφ. 12.3]. Ο τρόπος που
επηρεάζει καθένας από αυτούς τους παράγοντες τη λειτουργία της γ-κάμερας εξηγείται ένας προς ένα παρακάτω.
Η εγγενής ή εσωτερική απόδοση ανίχνευσης είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από
τον λόγο του αριθμού των ανιχνευόμενων φωτονίων προς τον αριθμό των προσπιπτόντων φωτονίων στον κρύσταλλο [7, Κεφ. 12.3]. Αυτός ο παράγοντας εξαρτάται
κυρίως από το υλικό, από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο κρύσταλλος και από το
πάχος του, αφού με την αύξηση του πάχους του κρυστάλλου αυξάνεται και η πιθανότητα αλληλεπίδρασης των φωτονίων με αυτόν [7, Κεφ.12.3]. Ακολούθως, η απόδοση
ανίχνευσης του συστήματος, αντίστοιχα με τον προηγούμενο παράγοντα, είναι το
αποτέλεσμα που προκύπτει από τον λόγο του αριθμού των ανιχνευόμενων φωτονίων
προς τον αριθμό των φωτονίων που καταφτάνουν και προσπίπτουν στον κατευθυντήρα [7, Κεφ.12.3]. Σε σχέση με την εσωτερική απόδοση ανίχνευσης, η απόδοση ανίχνευσης του συστήματος έχει μικρότερη τιμή αφού τα φωτόνια που προσπίπτουν
στον κατευθυντήρα είναι λιγότερα από τον αριθμό των φωτονίων που προσπίπτουν
στον κρύσταλλο. Ο παράγοντας της απόδοσης ανίχνευσης του συστήματος εξαρτάται
και αυτός από το πάχος και το είδος του κρυστάλλου, καθώς και τα συστήματα ηλεκτρονικών, αλλά επιπρόσθετα εξαρτάται και από την απόδοση που έχει ο κατευθυντήρας [7, Κεφ.12.3]. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας της γ-κάμερας, είναι ο νεκρός χρόνος (dead time), που ορίζεται ως το ελάχιστο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της καταγραφής δύο διαδοχικών
σπινθηρισμών, ως ξεχωριστά γεγονότα [7, Κεφ.12.3]. Αν δημιουργηθεί άλλος σπινθηρισμός σε αυτό το χρονικό διάστημα, αυτός ο σπινθηρισμός δεν θα καταγραφεί
από το σύστημα. Η σχέση μεταξύ του πραγματικού αριθμού κρούσεων με τον παρατηρούμενο αριθμό κρούσεων συναρτήσει του νεκρού χρόνου, δίνεται από τη σχέση:
𝐧

Εξίσωση 2.22: 𝐍 = 𝟏−𝐧𝐓 [7, Κεφ.12.3]
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Όπου N είναι πραγματικός αριθμός κρούσεων,
n είναι ο παρατηρούμενος αριθμός κρούσεων και
T είναι ο νεκρός χρόνος
Ένας επιπρόσθετος παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η καλή λειτουργία της γκάμερας είναι η εγγενής ή εσωτερική διακριτική ικανότητα, η οποία περιγράφει την
ικανότητα που έχει ο κρύσταλλος και τα ηλεκτρονικά συστήματα να καθορίζουν με
ακριβή τρόπο το σημείο δημιουργίας του σπινθηρισμού [7, Κεφ.12,3]. Όσο πιο λεπτός είναι ο κρύσταλλος, τόσο πιο καλή είναι η διακριτική ικανότητα, αφού η διάχυση των φωτονίων ορατού φωτός είναι μικρότερη, γεγονός που σημαίνει τον πιο εύκολο προσδιορισμό της θέσης δημιουργίας του σπινθηρισμού. Τέλος, για την καλή
λειτουργία της γ-κάμερας, σημαντικό ρόλο παίζει και η χωρική διακριτική ικανότητα
του συστήματος, η οποία εξαρτάται από την εσωτερική χωρική διακριτική ικανότητα,
Ri και από τη διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα, Rc [7, Κεφ.12.3]. Η χωρική
διακριτική

ικανότητα

Eξίσωση 2.23 :

του

συστήματος

περιγράφεται

από

τη

σχέση

𝐑 𝐬 = √𝐑 𝐢 𝟐 + 𝐑 𝐜 𝟐 [7, Κεφ.12.3].

Για την κατανόηση της έννοιας της διακριτικής ικανότητας του συστήματος χρειάζεται να γίνει η ακόλουθη περιγραφή.
Έστω ότι υπάρχουν δύο σημεία μέσα στο ανθρώπινο σώμα, στα οποία υπάρχει κατανεμημένη ποσότητα ραδιοφαρμάκου και απέχουν μεταξύ τους απόσταση d, όπως
φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 2.28: Δύο ραδιενεργά σημεία του ανθρώπινου σώματος που απέχουν
απόσταση μεταξύ τους, d [7, Κεφ.12.3].

61

Αν η χωρική διακριτική ικανότητα Rs, έχει μεγαλύτερη τιμή από την απόσταση που
απέχουν τα δύο προαναφερθέντα σημεία, d, τότε στην εικόνα θα εμφανιστούν δύο
ξεχωριστά σημεία, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα [7, Κεφ.12.3].

Εικόνα 2.29: Δύο ραδιενεργά σημεία του ανθρώπινου σώματος που απέχουν
απόσταση μεταξύ τους, μεγαλύτερη από d [7, Κεφ.12.3].
Σε αντίθετη περίπτωση, όταν η διακριτική ικανότητα του συστήματος, Rs έχει μικρότερη τιμή από την τιμή της απόστασης d, τότε στην εικόνα θα φαίνονται τα δύο
σημεία ως ένα, [7, Κεφ.12.3]. Αυτό φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 2.30: Δύο ραδιενεργά σημεία του ανθρώπινου σώματος που απέχουν
απόσταση μεταξύ τους, μικρότερη από d [7, Κεφ.12.3].

2.2.11. Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT).
Όπως έχει προαναφερθεί, οι εικόνες που λαμβάνονται από τη γ-κάμερα είναι δισδιάστατες και απεικονίζουν την κατανομή της ενεργότητας του ραδιοφαρμάκου, αφού
έχει προηγουμένως χορηγηθεί ποσότητα ραδιοφαρμάκου στο υπό εξέταση όργανο [7,
Κεφ.12.3].
Η παραγωγή τρισδιάστατης εικόνας της κατανομής της ενεργότητας του ραδιοφαρμάκου γίνεται με τη βοήθεια της τομογραφίας εκπομπής φωτονίων (SPECT Single
Photon Emission Computerized Tomography) [7, Κεφ.12.3]. Αυτό το σύστημα αποτελείται από μία, δύο ή τρεις κεφαλές, (γ-κάμερες, δηλαδή), οι οποίες έχουν τη δυνατότητα περιστροφής γύρω από το σώμα του ασθενούς και ρυθμίζεται από τον χειριστή η ακτίνα της τροχιάς και η ταχύτητα περιστροφής της κάθε κάμερας [7,
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Κεφ.12.3]. Κατά την κίνηση τους γύρω από την υπό εξέταση περιοχή επιτυγχάνεται
η ανίχνευση των φωτονίων-γ που εκπέμπονται υπό κάποια γωνιά. Στις μέρες μας, το
σύστημα SPECT που χρησιμοποιείται συνήθως περιέχει δύο κεφαλές, δηλαδή δύο γκάμερες [7, Κεφ.12.3].
Το άθροισμα πολλών και διαφορετικών τομών του ανθρώπινου οργάνου δημιουργεί
τη συνολική εικόνα του οργάνου, σε τρισδιάστατη μορφή. Αυτή η τεχνική απεικόνισης λέγεται τομογραφία [7, Κεφ.12.3]. Η ποιότητα των ιατρικών εικόνων θα πρέπει
να είναι το βέλτιστο δυνατόν καλή, αφού σε αυτές τις εικόνες βασίζεται ο πυρηνικός
ιατρός για τη διάγνωση μιας νόσου [37]. Ως εκ τούτου, για την παραγωγή μιας καλής
εικόνας με την τεχνική της τομογραφίας είναι απαραίτητη η διαδικασία ανακατασκευής εικόνας, δηλαδή της επεξεργασίας των δεδομένων που λαμβάνονται ανά
προβολή [38, Κεφ.2]. Αυτό που συμβαίνει, συγκεκριμένα, είναι να αθροίζεται για
κάθε ακτίνα (ακτίνα προβολής), ο αριθμός των φωτονίων που φεύγουν από το υπό
εξέταση όργανο και φτάνουν στον ανιχνευτή, αφού πρώτα περάσουν από τον κατευθυντήρα, ο οποίος θα καθορίσει σε ποιες από αυτές τις ακτίνες θα επιτραπεί η διέλευση τους προς τον ανιχνευτή [7, Κεφ.12.3].
Η διαδικασία της ανακατασκευής της εικόνας αποτελείται από τη μέθοδο οπισθοπροβολής (back projection) και τη βελτιστοποίηση της εικόνας με τη βοήθεια κάποιων φίλτρων [7, Κεφ.12.3]. Η οπισθοπροβολή είναι το άθροισμα, υπό μορφή ολοκληρώματος των αριθμών των φωτονίων που ανιχνεύονται σε μια συγκεκριμένη θέση στον ανιχνευτή, για γωνιακές θέσεις του ανιχνευτή από 0 ως π [39]. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν γίνεται ολοκλήρωση της εν λόγω ποσότητας στις γωνιές 0 μέχρι 2π,
αλλά γίνεται μόνο από 0 ως π, επειδή οι προβολές που γίνονται για τις γωνιές π μέχρι
2π δίνουν τις ίδιες πληροφορίες που λαμβάνονται από τις προβολές που γίνονται στις
γωνιές 0 μέχρι π. Αυτό συμβαίνει λόγω συμμετρίας [39]. Αυτά τα φωτόνια προήλθαν
από εκπομπή από μια τομή του υπό εξέταση οργάνου [7, Κεφ.12.3]. Στη συνέχεια,
αφού ολοκληρωθεί η οπισθοπροβολή, εξειδικευμένα φίλτρα που βασίζονται σε μαθηματικές μεθόδους και σε εφαρμογές που βασίζονται στη θεωρία Fourier συντελούν
στη μείωση του θορύβου που υπάρχει στην εικόνα, έτσι ώστε να λαμβάνεται τελικά
μια καλή εικόνα [7, Κεφ12.3]. Η διαδικασία της ανακατασκευής της εικόνας στο σύ-
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στημα SPECT, όμως, δεν είναι το θέμα αυτής της εργασίας, γι’ αυτό και δεν γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό το θέμα.
Η πειραματική διαδικασία αναφορά στην οποία θα γίνει σε επόμενο Κεφάλαιο, έγινε
με τη βοήθεια του συστήματος με ικανότητες SPECT/CT. Στην ιατρική επιστήμη δύο
είναι οι τρόποι απεικόνισης τομής οποιουδήποτε οργάνου, η μορφολογική και η λειτουργική απεικόνιση [38, Κεφ.2]. Κατά τον μορφολογικό τρόπο γίνεται ανατομική
απεικόνιση του ανθρώπινου οργανισμού με τη χρήση ακτινοβολίας Χ [22], ενώ κατά
τη λειτουργική απεικόνιση, γίνεται λειτουργική απεικόνιση των οργάνων του ανθρώπινου σώματος, χρησιμοποιώντας ακτινοβολία γ [7, Κεφ.12.3]. Η ανατομική και η
λειτουργική απεικόνιση λαμβάνεται την ίδια στιγμή με τη βοήθεια του συστήματος
SPECT/CT [7, Κεφ.12.3].

Εικόνα 2.31: Αριστερά: Μέθοδος απεικόνισης με σύστημα γ-κάμερας. Δεξιά:
Σύστημα απεικόνισης SPECT με μια κεφαλή (περιστρεφόμενη τροχιά της
κεφαλής της γ-κάμερας) [40].

2.2.12. Ραδιοφάρμακα
Ραδιενεργή ουσία χρησιμοποιήθηκε ως ιχνηθέτης, αρχικά από τον George Hevesey,
το 1923, για παρατήρηση του τρόπου απορρόφησης και κατανομής του μολύβδου
από φυτά [7, Κεφ.12.2]. Με αυτό τον τρόπο φανερώθηκε η σημασία της χρήσης ραδιενεργών ουσιών στο τομέα της ΠΙ, των λεγόμενων ραδιονουκλιδίων, αφού μετά τη
χορήγηση μιας τέτοιας ουσίας στο σώμα του ασθενούς κατανέμεται το ραδιονουκλίδιο στο ανθρώπινο όργανο που πρόκειται να μελετηθεί, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η διάγνωση και η θεραπεία διαφόρων ασθενειών [7, Κεφ.12.2].
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Στην ΠΙ, σε αντίθεση με άλλες απεικονιστικές εξετάσεις, πηγή ακτινοβολίας είναι ο
ασθενής και όχι κάποιο ακτινολογικό μηχάνημα, αφού το ραδιονουκλίδιο που χορηγείται στο σώμα του ασθενούς είτε ενδοφλέβια, είτε με υπό του στόματος κάψουλα ή
ακόμα και με εισπνοή, μετά την αποδιέγερση του, εκπέμπει ακτινοβολία [7,
Κεφ.12.2]. Τα ραδιοφάρμακα είναι σκευάσματα που είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης
ενός ραδιονουκλιδίου και μιας χημικής ένωσης-φορέα, και χρησιμοποιούνται τόσο
για τη διάγνωση όσο και για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών [7, Κεφ.12.2].
Αφού χορηγηθεί στον ασθενή το ραδιοφάρμακο με ένα από τους προαναφερθέντες
τρόπους, γίνεται η κατανομή του στο υπό εξέταση όργανο ή περιοχή που πρόκειται
να απεικονιστεί, ενώ μικρή ποσότητα του μπορεί να υπάρξει παντού στον ανθρώπινο
οργανισμό αν η χορήγηση του ραδιοφαρμάκου γίνει ενδοφλέβια. Αναλόγως του οργάνου ή ιστού που πρόκειται να απεικονιστεί χορηγείται και το κατάλληλο ραδιοφάρμακο, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η κατανομή του ραδιοφαρμάκου στο όργανο ή
ιστό που χρειάζεται να γίνει η εξέταση, αφού το κάθε ραδιοφάρμακο έχει διαφορετική χημική ένωση-φορέα, που είναι αυτή υπεύθυνη για την κατανομή του ραδιοφαρμάκου στο υπό εξέταση όργανο [7, Κεφ.12.2].
Γι’ αυτό, για τον εντοπισμό όγκων και αποστημάτων, παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιείται ραδιοφάρμακο που περιέχει τη χημική ουσία κιτρικό γάλλιο 67, που λειτουργεί ως φορέας, έτσι ώστε το ραδιοφάρμακο να κατανέμεται στους όγκους και
αποστήματα για να επιτραπεί ο εντοπισμός τους στον ανθρώπινο οργανισμό [7,
Κεφ.12.2]. Επίσης, ως επιπρόσθετο παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί ότι για τη λειτουργία της χοληδόχου κύστεως χρησιμοποιείται το ραδιοφάρμακο που περιέχει το
φορέα 99m Tc-HIDA, το οποίο κατανέμεται σε αυτό το όργανο [7, Κεφ.12.2]. Αν δεν
υπάρξει κατανομή αυτού του ραδιοφαρμάκου σε αυτή την περιοχή, τότε σημαίνει ότι
υπάρχει δυσκολία της κίνησης των ούρων ή είναι πιθανόν να έχει υποστεί απόφραξη
η χοληδόχος κύστη [7, Κεφ.12.2]. Ως τελευταίο παράδειγμα αναφέρεται ότι για την
παρατήρηση της κυκλοφορίας του αίματος χορηγείται ενδοφλεβίως ραδιοφάρμακο
που περιέχει

Tc, το οποίο κατανέμεται σε όλο το κυκλοφορικό σύστημα και με

99m

αυτό τον τρόπο φαίνεται η ποσότητα αίματος που υπάρχει στις κοιλότητες της καρ-
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διάς και της ποσότητας του αίματος που φεύγει από την καρδιά σε κάθε κτύπο [7,
Κεφ.12.2].
Η ποσότητα ραδιοφαρμάκου που χορηγείται στον ασθενή είναι πολύ μικρή και έτσι
δεν διαταράσσεται η καλή λειτουργία των υπό εξέταση οργάνων και δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία του ο ασθενής στον οποίο γίνεται η χορήγηση ραδιοφαρμάκου, αφού
τα ραδιοφάρμακα που κατασκευάζονται πρέπει να πληρούν τους διεθνείς κανόνες
ελέγχου [7, Κεφ.12.2]. Σημαντικά χαρακτηριστικά των ραδιοφαρμάκων που θα πρέπει να γνωρίζει ο ιατρός προτού προχωρήσει στη χορήγηση ποσότητας ραδιοφαρμάκου στο σώμα του ασθενούς είναι η ενεργότητα της χορηγούμενης ποσότητας, ο φυσικός χρόνος υποδιπλασιασμού, ο βιολογικός χρόνος υποδιπλασιασμού και ο ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού, ορισμοί που θα εξηγηθούν στις αμέσως επόμενες παραγράφους.
Η ενεργότητα είναι το φυσικό μέγεθος μέτρησης της ποσότητας ραδιοφαρμάκου που
χορηγείται σε κάποιο ασθενή, και ορίζεται ως ο αριθμός των διασπάσεων των ραδιενεργών πυρήνων που υπάρχουν μέσα στο ραδιοφάρμακο ανά μονάδα χρόνου. Γι’ αυ1 𝛿𝜄ά𝜎𝜋𝛼𝜎𝜂

τό, μονάδα μέτρησης της ενεργότητας αποτελεί το Bq που ισούται με 𝛿𝜀𝜐𝜏𝜀𝜌ό𝜆𝜀𝜋𝜏𝜊 [7,
Κεφ.12.2]. Μια άλλη μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό είναι
το mCi και ισχύει ότι 1 mCi = 37 MBq [7, Κεφ.12.2].
Ως φυσικός χρόνος υποδιπλασιασμού, Tp για ένα ραδιοφάρμακο, ορίζεται ο χρόνος ο
οποίος χρειάζεται για να εξακολουθούν να μένουν αδιάσπαστοι οι μισοί από τους
αρχικούς πυρήνες μιας ποσότητας ραδιενεργών πυρήνων, αφού ως γνωστό, με την
πάροδο του χρόνου μειώνεται η ποσότητα των αρχικών αδιάσπαστων ραδιενεργών
πυρήνων εξαιτίας συνεχών διασπάσεων [22].
Ο βιολογικός χρόνος υποδιπλασιασμού, Tb, σε ένα ραδιοφάρμακο, είναι ο χρόνος ο
οποίος χρειάζεται για να εξακολουθούν να μένουν αδιάσπαστοι οι μισοί από τους
αρχικούς πυρήνες μιας ποσότητας ραδιενεργών πυρήνων στον ανθρώπινο οργανισμό,
αφού οι ραδιενεργοί πυρήνες που υπάρχουν μέσα στο ραδιοφάρμακο είναι δυνατόν
να αποβληθούν από το σώμα του ασθενούς με οποιονδήποτε βιολογικό τρόπο, όπως
για παράδειγμα, με τα ούρα [22].
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Με τον όρο ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού, Te για ένα ραδιοφάρμακο, εννοούμε
το χρόνο που χρειάζεται για να εξακολουθούν να μένουν αδιάσπαστοι οι μισοί από
τους αρχικούς πυρήνες μιας ποσότητας ραδιενεργών πυρήνων στο σώμα του ασθενούς, και η τιμή του είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της τιμής του φυσικού χρόνου υποδιπλασιασμού και της τιμής του ενεργού χρόνου υποδιπλασιασμού [22]. Ο
τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού, Te, είναι
σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Εξίσωση 2.24 :

𝟏
𝐓𝐞

𝟏

𝟏

𝐩

𝐛

=𝐓 +𝐓

[22]

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω σχέση, ο ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού,
Te, έχει μικρότερη τιμή και από τη τιμή του φυσικού χρόνου υποδιπλασιασμού, Tp
και από την τιμή του βιολογικού χρόνου υποδιπλασιασμού, Tb . Όμως, αν ο φυσικός
χρόνος υποδιπλασιασμού είναι πολύ πιο μεγάλος από το χρόνο που μπορεί να ζήσει
κάποιος άνθρωπος, τότε σε αυτή τη περίπτωση αυτός ο χρόνος θεωρείται ως άπειρος
χρόνος και έτσι, ο ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού θα είναι ίσος με το βιολογικό
χρόνο υποδιπλασιασμού [7, Κεφ.12.2], σύμφωνα με την παραπάνω σχέση. Στην περίπτωση πάλι που ο βιολογικός χρόνος υποδιπλασιασμού είναι μηδενικός, κάτι που
σημαίνει ότι δεν υπάρχει αποβολή του ραδιοφαρμάκου από το σώμα του ασθενούς,
τότε και πάλι σύμφωνα με την παραπάνω σχέση ο ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμού
θα είναι ίσος με το φυσικό χρόνο υποδιπλασιασμού.
Τα ραδιοφάρμακα παίζουν καθοριστικό ρόλο στις απεικονιστικές εξετάσεις που διενεργούνται για διάγνωση διαφόρων ασθενειών, αφού χάρη σε αυτά επιτυγχάνεται η
παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας της πάσχουσας περιοχής ή του υπό εξέταση
οργάνου, με τον τρόπο που έχει προαναφερθεί. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνεται
σωστή επιλογή του κατάλληλου ραδιοφαρμάκου, δηλαδή του κατάλληλου ραδιονουκλιδίου και της κατάλληλης χημικής ένωσης-φορέα, ώστε να παρθούν τα ορθά απεικονιστικά αποτελέσματα από την εξέταση για να γίνει η σωστή διάγνωση [7,
Κεφ.12.2].
Το ραδιονουκλίδιο που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ενός ραδιοφαρμάκου θα
πρέπει να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες προκειμένου να χαρακτηριστεί κατάλληλο γι’
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αυτό το σκοπό. Κατά αρχήν, θα πρέπει η ακτινοβολία που εκπέμπεται από το ραδιονουκλίδιο που θα χρησιμοποιηθεί να βρίσκεται στην περιοχή ενεργειών που μπορεί
να ανιχνευτεί από τη γ-κάμερα [22]. Τα ραδιονουκλίδια που χρησιμοποιούνται στην
ΠΙ κατά την αποδιέγερση τους εκπέμπουν ενέργεια, η οποία όσο πιο κοντά βρίσκεται
στην περιοχή μεταξύ των 100 keV με 200 keV, τόσο πιο πολλά φωτόνια-γ ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα [7, Κεφ.12.2]. Κατά την αποδιέγερση αυτών των ραδιονουκλιδίων, όμως, είναι πιθανόν να εκπεμφθούν και φωτόνια-γ με χαμηλή ενέργεια, τα οποία δεν ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα λόγω της απορρόφησης τους από το ανθρώπινο σώμα, προτού προλάβουν να φτάσουν στον ανιχνευτή της γ-κάμερας. Επιπρόσθετα, ένα άλλο κριτήριο για να μπορεί ένα ραδιονουκλίδιο να θεωρηθεί κατάλληλο
για χρήση του στην παρασκευή ραδιοφαρμάκου είναι ο φυσικός χρόνος υποδιπλασιασμού να μην είναι μεγάλος, έτσι ώστε ο ανθρώπινος οργανισμός να μην εκτίθεται
στην ακτινοβολία που εκπέμπεται από την αποδιέγερση ραδιονουκλιδίων για πολύ
χρόνο [7, Κεφ.12.2]. Παράλληλα, όμως, ο φυσικός χρόνος υποδιπλασιασμού του ραδιονουκλιδίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του ραδιοφαρμάκου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συνολικό χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να συγκεντρωθεί το ραδιοφάρμακο στο υπό εξέταση όργανο και να πραγματοποιηθεί η απεικονιστική εξέταση με χρήση γ-κάμερας [7, Κεφ.12.2]. Τέλος,
προκειμένου να επιλεχθεί το σωστό ραδιονουκλίδιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και
οι χημικές ιδιότητές του, αφού αυτές, σε συνδυασμό με τη χημική ένωση φορέα, θα
δημιουργήσουν ραδιοφάρμακο το οποίο θα είναι κατάλληλο για συγκεκριμένο όργανο [7, Κεφ.12.2].
Παρακάτω φαίνεται ένας πίνακας στον οποίο καταγράφεται η ενέργεια ακτινοβολίας
γ που εκπέμπεται από την αποδιέγερση των συνηθέστερων ραδιονουκλιδίων που αξιοποιούνται στις εξετάσεις της ΠΙ για διαγνωστικούς σκοπούς, ο φυσικός χρόνος
υποδιπλασιασμού τους και διάφορα όργανα ή συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού που επωφελούνται από την ύπαρξη συγκεκριμένων ραδιονουκλιδίων, αφού χάρη σε αυτά είναι δυνατόν να διενεργηθούν εξετάσεις ΠΙ για εντοπισμό παθήσεων.
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Πίνακας 2.2: Χαρακτηριστικά των ραδιονουκλιδίων που χρησιμοποιούνται
περισσότερο στη ΠΙ και εξετάσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται [7, Κεφ.12.2].
Όνομα ραδιονου-

Ενέργεια ακτινο-

Φυσικός χρόνος υ-

Πού χρησιμοποιείται

κλιδίου

βολίας γ

ποδιπλασιασμού, Tp

το ραδιονουκλίδιο

6h

Για εξετάσεις για ο-

99m

Tc

140 keV

στά, καρδιά, νεφρούς
ήπαρ, εγκέφαλο, κτλ.
Για διαγνωστικούς
σκοπούς.
131

I

364 keV

8.04 days

Για τεστ για θυρεοειδή, για θεραπευτικούς
σκοπούς του υπερθυρεοειδισμού και του
καρκίνου του θυρεοειδούς.

123

I

159 keV

13.3 h

Για τεστ για θυρεοειδή για διαγνωστικούς
σκοπούς, για σήμανση
με διάφορες άλλες
ενώσεις.
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Ga

93keV

3.2 days

Για εντοπισμό όγκων
και φλεγμονών.

184 keV
300 keV
393 keV
201

Tl

67 μέχρι 82 keV
135 keV
167 keV

3.1 days

Για απεικονιστικές
εξετάσεις μυοκαρδίου
και παραθυρεοειδών
αδένων.
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111

In

171 keV
247 keV

2.8 days

Για δεξαμενογραφία
του εγκεφάλου, απεικόνιση της υπόφυσης,
σήμανση αιμοπεταλίων.

Ακολούθως, προκειμένου να παρασκευαστεί ένα ραδιοφάρμακο για διαγνωστικές
εξετάσεις, θα πρέπει εκτός από την επιλογή του κατάλληλου ραδιονουκλιδίου, να
εξεταστεί και ποια χημική ένωση-φορέας θεωρείται κατάλληλη. Για αυτό το σκοπό
σημαντικό είναι να εξεταστούν οι παρακάτω παράγοντες. Θα πρέπει η χημική ένωση
που θα επιλεχθεί να έχει τις απαραίτητες βιολογικές ιδιότητες που βοηθούν στη διεκπεραίωση των διαγνωστικών εξετάσεων της ΠΙ, αναλόγως του οργάνου που τίθεται
υπό εξέταση [7, Κεφ.12.2]. Έτσι, με την επιλογή της κατάλληλης χημικής ένωσης
είναι δυνατόν να καθοριστεί, για παράδειγμα, η συγκέντρωση της στην υπό εξέταση
περιοχή, η παραμονή της χημικής ένωσης στο κυκλοφορικό σύστημα για συγκεκριμένο χρόνο και ο τρόπος αποβολής της χημικής ένωσης από τον οργανισμό [7,
Κεφ.12.2]. Επιπρόσθετα, η χημική ένωση που επιλέγεται να συνδυαστεί με ένα ραδιονουκλίδιο θα πρέπει να επιφέρει τη δυνατότητα στο ραδιοφάρμακο, που θα έχει
παρασκευαστεί, να μπορεί να αποβληθεί από το σώμα του ασθενούς σε όσο μικρότερο χρονικό διάστημα, αφού φυσικά ολοκληρωθεί η απεικονιστική εξέταση με γκάμερα [7, Κεφ.12.2]. Με αυτό τον τρόπο ο ασθενής θα παραμένει εκτεθειμένος
στην ακτινοβολία που εκπέμπεται από την αποδιέγερση του ραδιονουκλιδίου για όσο
το δυνατό μικρότερο χρονικό διάστημα, μόνο όσο χρειάζεται για τη διεκπεραίωση
της εξέτασης, ενώ παράλληλα με αυτό τον τρόπο θα προστατεύεται και ο περίγυρος
του ασθενούς [7, Κεφ.12.2]. Η αξία της ιδιότητας της χημικής ένωσης-φορέα να δίνει
τη δυνατότητα στο ραδιοφάρμακο να μπορεί να αποβληθεί από τον οργανισμό σε
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα φαίνεται ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις όπου μια τέτοια χημική ένωση χρησιμοποιείται για την παρασκευή ραδιοφαρμάκου που ο φυσικός χρόνος υποδιπλασιασμού του ραδιονουκλιδίου είναι μεγάλος [7, Κεφ.12.2].
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Η παραγωγή των ραδιονουκλιδίων γίνεται με τη βοήθεια πυρηνικών αντιδραστήρων
και επιταχυντών σωματιδίων [22]. Μερικά ραδιονουκλίδια μπορούν να χορηγηθούν
αμέσως μετά τη παρασκευή τους, όπως είναι για παράδειγμα το 201Tl, το 131I, το 67Ga,
κ.α., ενώ τα υπόλοιπα χρειάζεται να προστεθούν σε σκευάσματα, τα λεγόμενα ψυχρά
kits, λόγω της απουσίας ραδιενεργής ουσίας τη στιγμή της προμήθειάς τους [7,
Κεφ.12.2]. Στη συνέχεια, η διανομή των ραδιονουκλιδίων γίνεται μέσω συσκευασιών
που συντελούν στη θωράκιση και την αποστείρωσή τους [7, Κεφ.12.2]. Στις διαγνωστικές εξετάσεις στον τομέα της ΠΙ, το ραδιονουκλίδιο που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το 99mTc [8], επειδή μπορούν να δημιουργηθούν δεσμοί με πολλές χημικές ενώσεις που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό [7, Κεφ.12.2]. Το τεχνίτιο,
όμως, έχει μικρό φυσικό χρόνο υποδιπλασιασμού, μόλις έξι ώρες [8], γεγονός που
καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη γεννήτριας αυτού του ραδιονουκλιδίου σε κάθε εργαστήριο ΠΙ, ώστε αυτό το ραδιονουκλίδιο να παρασκευάζεται όποτε χρειάζεται να
χρησιμοποιηθεί και επιπλέον να μην υπάρχει και οικονομική επιβάρυνση λόγω της
μεταφοράς του από το ένα σημείο σε άλλο.
Η παραγωγή του τεχνιτίου 99m, [7, Κεφ.12.2], γίνεται σε γεννήτρια, μέσα στην οποία υπάρχει μια χρωματογραφική στήλη που περιέχει MoO4-2. Το 99Mo που περιέχεται σε αυτό το ιόν είναι αποτέλεσμα της προσθήκης νετρονίου στο
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Mo κι αυτή η

αντίδραση πραγματοποιείται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Το ιόν MoO4-2 συνδέεται
με ετεροπολικό δεσμό με το Al2O3, την ένωση από την οποία είναι κατασκευασμένη
η στήλη της γεννήτριας 99Mo/99mTc.
Όταν συμβεί ραδιενεργός διάσπαση του 99Mo παράγεται TcO4- [7, Κεφ.12.2]. Επειδή
το

Tc είναι χαλαρά συνδεδεμένο με το Al2O3 που περιέχεται στη στήλη (αφού το

99m

φορτίο είναι μονοσθενές), τοποθετείται φυσιολογικός ορός στη στήλη, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση του 99mTc, το οποίο μαζί με το φυσιολογικό ορό καταλήγουν
τελικά σε στείρο φιαλίδιο, [8], οπότε και μπορεί να χορηγηθεί αμέσως στον ανθρώπινο οργανισμό, ή σε σκεύασμα, ‘ψυχρό kit’ [7, Κεφ.12.2].

71

Η διαδικασία που μόλις προαναφέρθηκε είναι γνωστή με την ονομασία έκλουση [7,
Κεφ.12.2]. Παρακάτω φαίνεται η γεννήτρια στην οποία παράγεται το ραδιονουκλίδιο
99m

Tc .

Εικόνα 2.32: Γεννήτρια από την οποία παράγεται το ραδιονουκλίδιο 99mTc [33].
Κάθε φορά που γίνεται μια έκλουση, [7, Κεφ.12.2], μειώνεται η ενεργότητα και του
99

Mo και του 99mTc. Η διαδικασία της έκλουσης μπορεί να συμβεί αρκετές φορές κα-

θημερινώς μέχρι ακόμα και για δύο εβδομάδες, μέχρι που να μην υπάρχει πλέον αρκετή ενεργότητα

Tc που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξετάσεις Π.Ι.. Όπως

99m

είναι δυνατόν να παρατηρηθεί και στην παραπάνω εικόνα, η στήλη στην οποία βρίσκεται το 99Mo είναι θωρακισμένη από μόλυβδο για λόγους ακτινοπροστασίας, αφού
εκπέμπεται ακτινοβολία κατά την αποδιέγερση των ραδιενεργών υλικών του
και του

99

Mo

Tc [7, Κεφ.12.2]. Όταν φτάσει, τέλος, η στιγμή που δεν μπορεί να χρησι-

99m

μοποιηθεί πλέον η στήλη στην οποία βρίσκεται το MoO4-2, τότε αυτή η στήλη θα
πρέπει να εξαχθεί της γεννήτριας παραγωγής του ραδιονουκλιδίου 99mTc και μετά την
παρέλευση μικρού χρονικού διαστήματος, να καταλήξει τελικά στο χώρο κοινών απορριμμάτων, αφού τηρηθούν φυσικά οι κανονισμοί για ραδιενεργές ουσίες που απορρίπτονται [7, Κεφ.12.2].
Όπως έχει προαναφερθεί, για τη διεξαγωγή μιας διαγνωστικής εξέτασης ΠΙ θα πρέπει
να γίνει χορήγηση στον ασθενή μιας ποσότητας ραδιοφαρμάκου [7, Κεφ.12.2]. Γι’
αυτό θα πρέπει να γίνει μέτρηση της απαιτούμενης ενεργότητας που χρειάζεται να
χορηγηθεί, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση βαθμονομητή (Εικόνα:2.33), ο
οποίος είναι ένας θάλαμος ιονισμού μέσα στον οποίο μπαίνει είτε η σύριγγα είτε το
φιαλίδιο που περιέχει μέσα ραδιοφάρμακο για να γίνει η μέτρηση [7, Κεφ.12.2]. Η
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ενεργότητα δίνεται σε μονάδες μέτρησης είτε mCi είτε MBq [7, Κεφ.12.2]. Αναλόγως του υπό εξέταση οργάνου χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο ραδιονουκλίδιο με
συγκεκριμένη ενεργότητα[7, Κεφ.12.2], όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για
μερικά όργανα.
Πίνακας 2.3: Ενεργότητα του κατάλληλου ραδιοφαρμάκου που χορηγείται στον
ασθενή, σε κάθε εξέταση [7, Κεφ.12.2].
Σπινθηρογράφημα

Ραδιονουκλίδιο που

Ενεργότητα

χορηγείται
Οστών

99m

20 mCi ή 740 MBq

Νεφρών (λήψη στατικών εικόνων)

99m

5 mCi ή 185 MBq

Νεφρών (λήψη δυναμικών εικό-

99m

15 mCi ή 555 MBq

Θυρεοειδούς

99m

5 mCi ή 185 MBq

Μυοκαρδίου

201

Tl

3 mCi ή 111 MBq

Φλεγμονών

67

Ga

5 mCi ή 185 MBq

Tc
Tc
Tc

νων)
Tc

Εικόνα 2.33: Βαθμονομητής της ενεργότητας ραδιοφαρμάκων [41].
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2.2.13. Από τι επηρεάζεται η ποιότητα της εικόνας που λαμβάνεται από τη γ-κάμερα
Αν θεωρηθεί ότι η ποιότητα των εικόνων της γ-κάμερας δεν επηρεάζεται από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, τότε ο αριθμός των μετρήσεων που λαμβάνονται
από τον ανιχνευτή, δηλαδή ο αριθμός των προβολών, θα είναι ευθέως ανάλογος με
την τιμή της συγκέντρωσης και κατανομής του ραδιοφαρμάκου που έχει κατανεμηθεί
μέσα στο υπό εξέταση όργανο [39]. Έτσι, σε μία τέτοια περίπτωση, λαμβάνεται η
βέλτιστη ποιότητα της εικόνας, αφού όλες οι ακτίνες-γ που εκπέμπονται από το υπό
εξέταση όργανο, στο οποίο έχει χορηγηθεί ποσότητα ραδιοφαρμάκου, θα ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα [39]. Στην πραγματικότητα όμως, η ποιότητα εικόνων της γκάμερας επηρεάζεται από το θόρυβο, την αντίθεση κ.α. [42, Κεφ.3], όμως, μόνο ο
τυχαίος θόρυβος διερευνάται σε αυτή την εργασία.

2.2.13.1. Θόρυβος
Ένας παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας είναι ο θόρυβος, δηλαδή
αβεβαιότητες ή μεταβολές στον αριθμό των φωτονίων που ανιχνεύονται από τους
ανιχνευτές. Υπάρχουν δύο είδη θορύβου, ο τυχαίος θόρυβος και ο δομημένος θόρυβος [7, Κεφ.12.3].
Ο δομημένος θόρυβος αναφέρεται σε αβεβαιότητες ή μεταβολές στον αριθμό των
φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα, οι οποίες οφείλονται στη μη αναμενόμενη λήψη δόσης ραδιοφαρμάκου από περιοχές του ανθρώπινου οργανισμού, για τις
οποίες δεν επρόκειτο να γίνει απεικονιστική εξέταση με γ-κάμερα [7, Κεφ.12.3]. Υπενθυμίζεται ότι, αναλόγως του οργάνου ή ιστού που θέλουμε να διεξαχθεί η απεικονιστική εξέταση με γ-κάμερα, χορηγείται στον ασθενή το κατάλληλο ραδιοφάρμακο,
το οποίο συγκεντρώνεται στην υπό εξέταση περιοχή. Συνεπώς, η συγκέντρωση ραδιοφαρμάκου και σε άλλες περιοχές, εκτός από το υπό εξέταση όργανο ή ιστό, δημιουργούν θόρυβο στην εικόνα, τον γνωστό ως δομημένο θόρυβο, μειώνοντας έτσι
την ποιότητα της εικόνας, κάτι το οποίο συνεπάγεται μειωμένη διαγνωστική αξία της
εικόνας που λαμβάνεται [7, Κεφ.12.3].
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Ο τυχαίος ή αδόμητος ή στατιστικός θόρυβος, όπως ονομάζεται και διαφορετικά, είναι ο αριθμός των λάθος φωτονίων προς τον συνολικό αριθμό φωτονίων που ανιχνεύτηκαν από τη γ-κάμερα, τα οποία φωτόνια έχουν εκπεμφθεί από κάποια συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση οργάνου [7, Κεφ.12.3].
Ο τυχαίος θόρυβος προέρχεται από κάποιους παράγοντες, αναφορά στους οποίους θα
γίνει στη συνέχεια και οι οποίοι παράγοντες εξετάστηκαν στο πειραματικό μέρος της
Εργασίας. Αυτοί οι παράγοντες είναι το στατιστικό φαινόμενο διασπάσεων των ραδιενεργών πυρήνων, η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται με
βάση τη διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα, η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται με βάση τη σκέδαση της ακτινοβολίας και, τέλος, η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται με βάση την εξασθένιση της ακτινοβολίας λόγω διέλευσης της μέσα από υλικό κάποιου πάχους [7, Κεφ.12.3]. Στη
συνέχεια, επεξηγούνται αναλυτικότερα οι παράγοντες που δημιουργούν τον τυχαίο
θόρυβο, οι οποίοι έχουν αναφερθεί σε αυτή τη παράγραφο.
Προς επεξήγηση του στατιστικού φαινομένου διάσπασης των ραδιενεργών πυρήνων,
ο οποίος είναι ο πρώτος παράγοντας που αναφέρθηκε ότι δημιουργεί τυχαίο θόρυβο,
γίνεται η παρακάτω αναφορά. Από τους ραδιενεργούς πυρήνες ενός ραδιενεργού
δείγματος δεν γνωρίζουμε ποιοι από αυτούς τους πυρήνες θα αποδιεγερθούν εντός
κάποιου χρονικού διαστήματος και σε ποια χρονική στιγμή θα αποδιεγερθεί κάθε ραδιενεργός πυρήνας [25, Κεφ.9.2]. Η πληροφορία που είναι γνωστή είναι το γεγονός
ότι η πιθανότητα αποδιέγερσης όλων των ραδιενεργών πυρήνων του δείγματος είναι
η ίδια, αφού όλοι οι πυρήνες είναι όμοιοι μεταξύ τους [25, Κεφ.9.2]. Αν επαναληφθεί
πολλές φορές η ίδια μέτρηση, δηλαδή μέτρηση του αριθμού των πυρήνων του ραδιενεργού υλικού που αποδιεγείρονται σε κάθε ίδιο χρονικό διάστημα, θα παρατηρηθεί
ότι σε κάθε τέτοιο ίδιο χρονικό διάστημα δεν αποδιεγείρεται ο ίδιος αριθμός πυρήνων του ραδιενεργού δείγματος κάθε φορά. Η συχνότητα, δηλαδή πόσες φορές αποδιεγέρθηκε κάποιος ίδιος αριθμός ραδιενεργών πυρήνων ενός ραδιενεργού δείγματος,
εντός ίδιου χρονικού διαστήματος κάθε φορά, περιγράφεται από την κατανομή Poisson [25, Κεφ.9.2].
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Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα της κατανομής Poisson στην οποία παρουσιάζονται τα ακόλουθα. Σε σύνολο 100 μετρήσεων, έντεκα φορές δεν έχει αποδιεγερθεί
κανένας ραδιενεργός πυρήνας του δείγματος, είκοσι τρεις φορές έχει αποδιεγερθεί
ένας ραδιενεργός πυρήνας, εικοσιτέσσερις φορές έχουν αποδιεγερθεί δύο ραδιενεργοί
πυρήνες, είκοσι φορές έχουν αποδιεγερθεί τρεις πυρήνες, δώδεκα φορές έχουν αποδιεγερθεί τέσσερις πυρήνες, έξι φορές έχουν αποδιεγερθεί πέντε πυρήνες, τρεις φορές
αποδιεγέρθηκαν έξι πυρήνες και μία φορά αποδιεγέρθηκαν επτά πυρήνες ραδιενεργού δείγματος [25, Κεφ.9.2].

Εικόνα 2.34: Γραφική παράσταση στην οποία φαίνεται η συχνότητα
αποδιέγερσης κάποιου ίδιου αριθμού ραδιενεργών πυρήνων, ενός ραδιενεργού
δείγματος, εντός ίδιου χρονικού διαστήματος κάθε φορά. Η γραφική παράσταση
είναι κατανομή Poisson [25, Κεφ.9.2].
Συνεχίζοντας την επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο το στατιστικό φαινόμενο ραδιενεργών διασπάσεων δημιουργεί τυχαίο θόρυβο, αφού χορηγηθεί ποσότητα ραδιοφαρμάκου στον ασθενή που υποβάλλεται σε απεικονιστική εξέταση με γ-κάμερα,
αναφέρονται τα εξής.
Μετά τη χορήγηση ραδιονουκλιδίων στον ασθενή και αφού έχει γίνει ομοιογενής κατανομή των ραδιενεργών πυρήνων εντός του υπό εξέταση ομοιογενούς οργάνου, θα
έπρεπε, από οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση οργάνου, αν
δεν υπήρχε το στατιστικό φαινόμενο των ραδιενεργών διασπάσεων, να εκπεμφθεί
ίδιος αριθμός φωτονίων [25, Κεφ.9.2]. Αυτό θα σήμαινε ότι o αριθμός πυρήνων (από
αυτούς που έχουν κατανεμηθεί στο υπό εξέταση όργανο) που θα έχουν προλάβει να
αποδιεγερθούν εντός του χρονικού διαστήματος που είναι ίσο με το χρόνο απεικόνι76

σης θα είναι ο ίδιος για οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση οργάνου και, ως αποτέλεσμα της αποδιέγερσης καθενός από αυτούς τους πυρήνες, θα
εκπεμπόταν και ένα φωτόνιο. Όμως, λόγω του στατιστικού φαινομένου των ραδιενεργών διασπάσεων, δεν αποδιεγείρονται όλοι οι πυρήνες εντός του ίδιου χρονικού
διαστήματος, δηλαδή εντός του χρόνου απεικόνισης. Γι’ αυτό, από οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης, (x, y), του υπό εξέταση οργάνου, δεν εκπέμπεται ο ίδιος αριθμός
φωτονίων (counts) [25, Κεφ.9.2].
Ο μέσος όρος του αριθμού των φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα εντός
του χρόνου απεικόνισης, αν ληφθούν υπόψη όλα τα φωτόνια που ανιχνεύονται από
τη γ-κάμερα από οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y), είναι ̅̅̅
𝑁 . Ο αριθμός φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα, από οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης
(x,y) του υπό εξέταση οργάνου, εντός του χρόνου απεικόνισης, βρίσκεται εντός της
κατανομής Poisson [25, Κεφ.9.2]. Στη ΠΙ συνηθίζεται η κατανομή Gauss να αντιπροσωπεύει τον τρόπο κατανομής της συχνότητας των ραδιενεργών πυρήνων ενός
δείγματος που αποδιεγείρονται, για το λόγο ότι σε κάθε μέτρηση ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων που έχουν χορηγηθεί στον ασθενή, μέσω του ραδιοφαρμάκου,
είναι πολύ μεγάλος και μπορεί να φτάσει σε πολλές χιλιάδες διασπάσεις [25,
Κεφ.9.2]. Γι’ αυτό, στην ΠΙ ο τρόπος κατανομής της συχνότητας των ραδιενεργών
πυρήνων ενός δείγματος που αποδιεγείρονται περιγράφεται από την κατανομή Gauss.
Η κατανομή Gauss παρουσιάζει πόση πιθανότητα υπάρχει να αποδιεγερθεί κάποιος
αριθμός πυρήνων ενός ραδιενεργού δείγματος σε κάποιο χρονικό διάστημα [25,
̅ πυρήνες του δείγματος, όπου 𝑁
̅ είναι
Κεφ.9.2]. Τη μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν 𝑁
ο μέσος όρος του αριθμού πυρήνων που έχουν αποδιεγερθεί εντός ίδιου χρονικού
διαστήματος, αφού έχει επαναληφθεί η μέτρηση πολλές φορές (εικόνα 2.35).
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Εικόνα 2.35: Κατανομή Gauss [34, Κεφ.3].
Αυτή η κατανομή ισχύει για αποδιεγέρσεις πυρήνων όπου ο αριθμός του δείγματος
είναι μεγάλος [25, Κεφ.9.2]. Σύμφωνα με τη κατανομή Poisson, η οποία είναι ένα
είδος γκαουσιανής κατανομής στο όριο του μεγάλου αριθμού του δείγματος, υπάρχει
68% πιθανότητα ο αριθμός των πυρήνων του ραδιενεργού υλικού που μπορεί να αποδιεγερθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που σε αυτή τη περίπτωση είναι ο
̅ – σ μέχρι 𝑁
̅ + σ [25, Κεφ.9.2]. Αντίστοιχα,
χρόνος απεικόνισης, να κυμαίνεται από 𝑁
̅ – 2σ μέχρι 𝑁
̅ + 2σ και τέλος
υπάρχει 95% πιθανότητα να υπάρχει διακύμανση από 𝑁
̅ – 3σ μέχρι 𝑁
̅ + 3σ. Η τυπική
πιθανότητα ίση με 99.7% η διακύμανση να είναι από 𝑁
̅ ) [25, Κεφ.9.2]. Έτσι, σύμφωνα με την κατανομή
απόκλιση, σ, ισούται με ±√(𝑁
Gauss, ο αριθμός φωτονίων που θα εκπεμφθεί από οποιανδήποτε συντεταγμένη θέ̅ – 3√(𝑁
̅ ), μέχρι περίπου 𝑁
̅ + 3√(𝑁
̅ ) [25, Κεφ.9.2].
σης (x,y) θα είναι από περίπου 𝑁
̅ – 3√(𝑁
̅ ) μέχρι 𝑁
̅ , που ανιχνεύτηκε από
Ο αριθμός φωτονίων που κυμαίνεται από 𝑁
τη γ-κάμερα, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν αποδιεγέρθηκαν όλοι οι ραδιενεργοί πυρήνες από κάθε βάθος z, ίδιας συντεταγμένης θέσης (x,y) του υπό εξέταση οργάνου,
εντός του χρόνου απεικόνισης, και αυτό οφείλεται στο στατιστικό φαινόμενο των
ραδιενεργών διασπάσεων.
Ο αριθμός φωτονίων που θα εκπεμφθούν από κάποια συντεταγμένη θέσης (x,y) και
̅ μέχρι περίπου 𝑁
̅ +3√(𝑁
̅ ) περιέχει και τον αριθμό
θα είναι μεταξύ του αριθμού 𝑁
φωτονίων που προέρχεται από αποδιέγερση ραδιενεργών πυρήνων του φλοιού της
γης ή από άλλους παράγοντες [25, Κεφ.9.2].
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Συνεπώς, ο τυχαίος θόρυβος θα δίνεται από τη σχέση ±

𝛥𝜎
𝛮

=

̅
±𝛥√𝑁
𝑁

, όπου Δ έχει ορι-

στεί σε αυτή την εργασία, να είναι μια αριθμητική τιμή. Σύμφωνα με τα προαναφερ̅ = |𝛮 − 𝑁
̅ | και Ν είναι ο αριθμός φωτονίων που
θέντα, συνεπώς, ισχύει ότι 𝛥√𝑁
ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα, τα οποία προέρχονται από κάποια συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση ομοιογενούς οργάνου [25, Κεφ.9.2]. Σύμφωνα, λοιπόν, με
σχέση ±

𝛥𝜎
𝛮

=

̅
±𝛥√𝑁
𝑁

, είναι φανερό πως αν αυξηθεί ο συνολικός αριθμός φωτονίων

της εικόνας, τότε θα μειωθεί ο τυχαίος θόρυβος κάθε μέτρησης, αφού με την αύξηση
του αριθμού του συνολικού αριθμού φωτονίων αυξάνεται η μέση τιμή του αριθμού
̅ , μειώνεται η τιμή του Δ και το
των ανιχνευόμενων φωτονίων όλης της εικόνας, 𝑁
κλάσμα ±

𝛥𝜎
𝛮

=

̅
±𝛥√𝑁
𝑁

μειώνεται. Γι’ αυτό υπάρχουν δύο τρόποι για να αυξηθεί ο συ-

νολικός αριθμός φωτονίων που ανιχνεύονται από όλο το υπό εξέταση όργανο. Πρώτος τρόπος είναι να χορηγηθούν περισσότερα ραδιονουκλίδια στον ασθενή [7,
Κεφ.12.3]. Έτσι, καθώς αυξάνεται η ποσότητα ραδιονουκλιδίων που χορηγείται στον
ασθενή αυξάνεται και ο αριθμός των πυρήνων που θα αποδιεγερθούν εντός του χρονικού διαστήματος.
Ο στόχος μπορεί επίσης να επιτευχθεί με αύξηση του χρόνου απεικόνισης, αφού με
αυτό τον τρόπο περισσότεροι πυρήνες θα προλάβουν να αποδιεγερθούν στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα[7, Κεφ.12.3]. Έτσι, περισσότερα φωτόνια θα εκπεμφθούν συνολικά από όλο το υπό εξέταση όργανο και θα ανιχνευτούν στη συνέχεια από τη γκάμερα, με αποτέλεσμα ο τυχαίος θόρυβος κάθε μέτρησης να είναι μικρότερος.
Τέλος, καλύτερο αποτέλεσμα μπορεί να ληφθεί με αύξηση της χορηγούμενης ποσότητας ραδιοφαρμάκου στον ασθενή και ταυτόχρονα με καθορισμό μεγαλύτερου χρόνου απεικόνισης. Είναι σημαντικό, όμως, η δόση ραδιοφαρμάκου που χορηγείται
στον ασθενή να μη ξεπερνά κάποιο όριο, έτσι ώστε ο εξεταζόμενος να μην εκτίθεται
στην ακτινοβολία σε μεγάλο βαθμό, αλλά και ο χρόνος απεικόνισης δεν μπορεί να
αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό για το λόγο ότι το απεικονιστικό σύστημα SPECT θα πρέπει να είναι διαθέσιμο, σε λογικά χρονικά πλαίσια, ώστε να εξυπηρετούνται όσο το
δυνατό περισσότεροι ασθενείς [7, Κεφ.12.3].
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Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την καλή ποιότητα της εικόνας
της γ-κάμερας, αφού δημιουργεί τυχαίο θόρυβο, είναι το στατιστικό φαινόμενο των
φωτονίων που ανιχνεύονται με βάση τη χωρική διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα [7, Κεφ.12.3]. Υπενθυμίζεται ότι η διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα
ορίζεται ως η ελάχιστη απόσταση που χρειάζεται να υπάρχει μεταξύ δύο γ-φωτονίων
που προσκρούουν στον κρύσταλλο, ώστε να γίνει καταγραφή δύο ξεχωριστών γεγονότων [7, Κεφ.12.3]. Η διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα εξαρτάται από τη
διάμετρο των οπών του κατευθυντήρα [7, Κεφ.12.3]. Μετά τη χορήγηση ραδιονουκλιδίων στον ασθενή και αφού έχει γίνει ομοιόμορφη κατανομή των ραδιενεργών
πυρήνων εντός του υπό εξέταση ομοιογενούς οργάνου, από κάθε συντεταγμένη θέσης (x,y), εκπέμπεται κάποιος αριθμός φωτονίων.
Κανονικά, θα έπρεπε από κάθε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση οργάνου,
αν δεν υπήρχε η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γκάμερα με αποτέλεσμα να επηρεάζει τη διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα, να
ανιχνευτεί ίδιος αριθμός φωτονίων, επειδή υπάρχει κατανεμημένος ίδιος αριθμός ραδιονουκλιδίων σε κάποιο βάθος z κάθε συντεταγμένης θέσης (x,y).
Όμως, αυτό δεν συμβαίνει γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή η διακύμανση
των ανιχνευόμενων φωτονίων. Από τη γ-κάμερα ανιχνεύεται ο αριθμός φωτονίων
που προέρχεται από κάθε συντεταγμένη θέσης (x,y) και αυτός ο αριθμός φωτονίων
δεν είναι ο ίδιος για κάθε συντεταγμένη θέσης (x,y) [7, Κεφ.12.3]. Ο μέσος όρος του
αριθμού των φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα εντός του χρόνου απεικόνισης, αν ληφθούν υπόψη όλα τα φωτόνια που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα από
̅ [7, Κεφ.12.3]. Ο αριθμός φωτονίων
οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y) είναι 𝑁
που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα, από οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y) του
̅ –
υπό εξέταση οργάνου εντός του χρόνου απεικόνισης, θα είναι από περίπου 𝑁
̅ ), μέχρι περίπου 𝑁
̅ + 3√(𝑁
̅ )[7, Κεφ.12.3]. Ο αριθμός φωτονίων από περίπου 𝑁
̅
3√(𝑁
̅ ), μέχρι περίπου 𝑁
̅ , ανταποκρίνεται στον αριθμό φωτονίων τα οποία μετά
– 3√(𝑁
την εκπομπή τους από το υπό εξέταση όργανο μπορεί να σκεδαστούν με άλλα όργανα ή ιστούς του σώματος, να αλλάξουν πορεία και να κτυπήσουν πάνω σε κάποιο
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διάφραγμα του κατευθυντήρα και να μην ανιχνευτούν τελικά [25, Κεφ.9.2]. Αριθμός
̅ μέχρι περίπου 𝑁
̅ + 3√𝑁
̅ , είναι φωτόνια των οποίων η καφωτονίων από περίπου 𝑁
τεύθυνση δεν είναι παράλληλη με τις οπές του κατευθυντήρα και η ενέργεια τους δεν
είναι 140 keV. Δηλαδή, δεν είναι ίση με την ενεργειακή διαφορά των σταθμών του
Tc. Η αλλαγή της αρχικής τους κατεύθυνσης οφείλεται σε σκέδαση τους με άλλα
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όργανα. Για τον κατευθυντήρα πολλαπλών παράλληλων οπών θα πρέπει η κατεύθυνση των φωτονίων να είναι παράλληλη με τις οπές για να ανιχνευτούν αυτά τα φωτόνια [25, Κεφ.9.2]. Οπότε, μπορεί η κατεύθυνση των φωτονίων που δεν έπρεπε να
ανιχνευτούν αλλά ανιχνεύτηκαν από τη γ-κάμερα να ήταν πλάγια και αυτά τα φωτόνια μπορεί να προσέκρουσαν στην οπή του κατευθυντήρα αντί στο διάφραγμα του
για να απορροφηθούν από αυτόν.
Συνεπώς, ο τυχαίος θόρυβος και πάλι, θα δίνεται από τη σχέση ±

𝛥𝜎
𝛮

=

̅
±𝛥√𝑁
𝑁

, όπου

̅ = |𝛮 − 𝑁
̅ | και Ν είναι ο συνολικός αριθμός φωτονίων που ανιχνεύονται από
𝛥√𝑁
τη γ-κάμερα για οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση ομοιογενούς οργάνου [25, Κεφ.9.2].
Ένας άλλος παράγοντας που δημιουργεί τον τυχαίο θόρυβο είναι η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα, εξαιτίας της σκέδασης
φωτονίων [25, Κεφ.9.2]. Μετά τη χορήγηση ραδιονουκλιδίων στον ασθενή και αφού
έχει γίνει ομοιόμορφη κατανομή των ραδιενεργών πυρήνων εντός του υπό εξέταση
ομοιογενούς οργάνου από κάθε συντεταγμένη θέσης (x,y), εκπέμπεται κάποιος αριθμός φωτονίων.
Κανονικά θα έπρεπε από κάθε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση οργάνου,
αν δεν υπήρχε η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γκάμερα λόγω της σκέδασης φωτονίων, να ανιχνευτεί ίδιος αριθμός φωτονίων, επειδή
υπάρχει κατανεμημένος ίδιος αριθμός ραδιονουκλιδίων σε κάποιο βάθος z κάθε συντεταγμένης θέσης (x,y).
Όμως, αυτό δεν συμβαίνει, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή η διακύμανση
των ανιχνευόμενων φωτονίων [25, Κεφ.9.2]. Από τη γ-κάμερα ανιχνεύεται ο αριθμός
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φωτονίων που προέρχεται από κάθε συντεταγμένη θέσης (x,y) και αυτός ο αριθμός
φωτονίων που ανιχνεύεται δεν είναι ο ίδιος για κάθε συντεταγμένη θέσης (x,y), σύμφωνα με τους νόμους της στατιστικής [25, Κεφ.9.2]. Ο μέσος όρος του αριθμού των
φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα εντός του χρόνου απεικόνισης, αν ληφθούν υπόψη όλα τα φωτόνια που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα από οποιανδήποτε
̅ [25, Κεφ.9.2].
συντεταγμένη θέσης (x,y), είναι 𝑁
Ο αριθμός φωτονίων που θα ανιχνευτούν από τη γ-κάμερα και θα προέρχονται από
̅ - 3√(𝑁
̅ ), μέχρι πεοποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y), θα είναι από περίπου 𝑁
̅ + 3√(𝑁
̅ ) [25, Κεφ.9.2]
ρίπου 𝑁
̅ - 3√(𝑁
̅ ) μέχρι περίπου 𝑁
̅ , σημαίνει πως
Οπότε, ο αριθμός φωτονίων από περίπου 𝑁
ανιχνεύτηκαν φωτόνια που έχουν υποστεί σκέδαση. Η σκέδαση αναφέρεται στη μεταβολή της αρχικής πορείας του φωτονίου προς διαφορετική κατεύθυνση [43]. Η επόμενη εξίσωση περιγράφει τη σχέση μεταξύ της ενέργειας του φωτονίου που έχει
υποστεί σκέδαση με την αρχική ενέργεια του φωτονίου [19].
Εξίσωση 2.25: 𝐄′𝛄 =

𝐄𝛄
𝐄𝛄(𝟏−𝐜𝐨𝐬𝛉)
𝟏+
𝐦𝐜 𝟐

[19]

όπου:
Eγ είναι η ενέργεια του αρχικού φωτονίου,
E΄γ είναι η ενέργεια του σκεδαζόμενου φωτονίου,
m είναι η μάζα των ηλεκτρονίων και
θ είναι η γωνία σκέδασης.
Τα πρωτογενή φωτόνια, που είναι φωτόνια που εκπέμφθηκαν από το υπό εξέταση
όργανο, στο οποίο έχει γίνει προηγουμένως χορήγηση ποσότητας ραδιοφαρμάκου,
αφού αλληλεπιδράσουν με διάφορα φαινόμενα, (όπως για παράδειγμα μέσω του φαινομένου Compton ή μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου) με τον ανιχνευτή, δίνουν όλη την ενέργειά τους στον ανιχνευτή. Επίσης, είναι πιθανόν να αλληλεπιδρά82

σουν με τον ανιχνευτή και ακολούθως να φύγουν από αυτόν, με αποτέλεσμα μόνο
μέρος της ενέργειας των φωτονίων να μεταφερθεί στον ανιχνευτή, οπότε και αυτά τα
φωτόνια που δεν έδωσαν όλη την ενέργεια τους στον ανιχνευτή δεν θα ανιχνευτούν
από τη γ-κάμερα [22].
Είναι επίσης πιθανόν τα πρωτογενή φωτόνια να αλληλεπιδράσουν μία ή περισσότερες φορές με άλλα άτομα του ίδιου υπό εξέταση οργάνου ή με άτομα γειτονικών οργάνων ή ιστών, μέσω φαινομένου Compton, γεγονός που σημαίνει ότι η ενέργεια των
πρωτογενών φωτονίων θα μειωθεί. Αν η ενέργεια τους μειωθεί σε βαθμό που να μην
εμπίπτει η τιμή της ενέργειας τους στο εύρος ενεργειακού παραθύρου που θα καθορίσει ο χειριστής, τότε αυτά τα φωτόνια δεν θα ανιχνευτούν από τη γ-κάμερα.
Έτσι, τα όσα μόλις προαναφέρθηκαν σημαίνουν την ανίχνευση από τη γ-κάμερα
μειωμένου αριθμού φωτονίων, από κάποιες συντεταγμένες θέσης (x,y) του υπό εξέταση οργάνου, σε σχέση με τον αριθμό φωτονίων που θα έπρεπε να ανιχνευτούν από
αυτήν, αν δεν υπήρχε σκέδαση φωτονίων.
̅ μέχρι περίπου 𝑁
̅ + 3√𝑁
̅ , οφείλονται στο γεγονός
Αριθμός φωτονίων από περίπου 𝑁
ότι κάποια πρωτογενή ή μη πρωτογενή φωτόνια μπορεί να σκεδάστηκαν με άτομα
είτε του ίδιου οργάνου είτε με άλλο όργανο ή ιστό, μία ή περισσότερες φορές, οπότε
σε τέτοια περίπτωση θα έχασαν μέρος της ενέργειας τους και η ενέργεια τους πλέον
θα ήταν μικρότερη από 140 keV, δηλαδή μικρότερη από την ενεργειακή διαφορά των
σταθμών του

Tc, (αν αυτό το ραδιονουκλίδιο χορηγήθηκε στον ασθενή). Παρόλο

99m

που αυτά τα φωτόνια έχασαν ενέργεια, εντούτοις, ανιχνεύτηκαν από τη γ-κάμερα επειδή το εύρος του ενεργειακού παραθύρου που καθορίστηκε επέτρεψε την ανίχνευση αυτών των φωτονίων (αφού η τιμή της ενέργειας τους ενέπιπτε στο εύρος ενεργειακού παραθύρου που καθορίστηκε).
Άρα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ανιχνευτούν μόνο τα φωτόνια που είχαν ενέργεια
ίση με την διαφορά των ενεργειακών σταθμών του ραδιονουκλιδίου που χορηγήθηκε
στον ασθενή (για παράδειγμα, 140 keV για χορήγηση 99mTc [7, Κεφ.12.3] ανιχνεύτηκαν από τη γ-κάμερα και φωτόνια που δεν είχαν αυτή την τιμή ενέργειας, επειδή μετά την εκπομπή τους από το υπό εξέταση όργανο έχουν υποστεί σκέδαση [25,
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Κεφ.9.2]. Έτσι, ανιχνεύτηκαν από κάποιες συντεταγμένες θέσης, (x,y) του υπό εξέταση οργάνου περισσότερα φωτόνια από τον αριθμό φωτονίων που θα έπρεπε να ανιχνευτούν κανονικά και από κάποιες συντεταγμένες θέσης (x,y) του υπό εξέταση
οργάνου ανιχνεύτηκαν λιγότερα φωτόνια, με αποτέλεσμα να υπάρχει τυχαίος θόρυβος από όλες αυτές τις συντεταγμένες θέσεις [25, Κεφ.9.2]. Τέλος, από τις συντεταγ̅ , δηλαδή αριθμός φωμένες θέσεις που εκπέμφθηκε αριθμός φωτονίων, που είναι 𝑁
τονίων που είχε ενέργεια ίση με τη διαφορά των ενεργειακών σταθμών του ραδιονουκλιδίου που χορηγήθηκε στον ασθενή, δεν υπάρχει τυχαίος θόρυβος [25,
Κεφ.9.2].
Συνεπώς, ο τυχαίος θόρυβος, για οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό
εξέταση ομοιογενούς οργάνου, θα δίνεται από τη σχέση ±

𝛥𝜎
𝛮

=

̅
±𝛥√𝑁
𝑁

̅ =
, όπου 𝛥√𝑁

̅ | και Ν είναι ο συνολικός αριθμός φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γ|𝛮 − 𝑁
κάμερα και έχουν εκπεμφθεί από οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό
εξέταση ομοιογενούς οργάνου [25, Κεφ.9.2]. Ως εκ τούτου, για τη βελτιστοποίηση
της ποιότητας της ανακατασκευασμένης εικόνας είναι απαραίτητος ο περιορισμός
των σκεδαζόμενων φωτονίων, γεγονός που επιτυγχάνεται με την ανίχνευση όσο περισσότερων πρωτογενών φωτονίων, και συνεπώς, όσο λιγότερων δευτερογενών φωτονίων [44]. Αυτός ο διαχωρισμός επιλογής ανίχνευσης πρωτογενών ή δευτερογενών
φωτονίων επιτυγχάνεται με τη χρήση δύο παραθύρων ενεργειακής ανάλυσης [44].
Με τη χρήση αυτών των παραθύρων (ένα ελαφρώς πιο πάνω και ένα ελαφρώς πιο
κάτω από το παράθυρο ενέργειας του ραδιοϊσοτόπου που χρησιμοποιείται για κάθε
εξέταση), καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός φωτονίων που έχουν υποστεί σκέδαση
[44]. Στις μέρες μας έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, με διάφορες μεθόδους, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ενεργειακή ανάλυση, αποσκοπώντας στη μείωση
των φαινομένων σκέδασης για να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα εικόνας [44].
Η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται λόγω της μείωσης της έντασης της ακτινοβολίας δημιουργεί και αυτή τυχαίο θόρυβο [45]. Μετά τη χορήγηση ραδιονουκλιδίων στον ασθενή και αφού έχει γίνει ομοιόμορφη κατανομή των ρα-
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διενεργών πυρήνων εντός του υπό εξέταση ομοιογενούς οργάνου, από κάθε συντεταγμένη θέσης (x,y) εκπέμπεται κάποιος αριθμός φωτονίων.
Κανονικά, θα έπρεπε από κάθε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση οργάνου,
αν δεν υπήρχε η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γκάμερα, λόγω της εξασθένισης φωτονίων να ανιχνευτεί ίδιος αριθμός φωτονίων, επειδή υπάρχει κατανεμημένος ίδιος αριθμός ραδιονουκλιδίων σε κάποιο βάθος z κάθε συντεταγμένης θέσης (x,y).
Όμως αυτό δεν συμβαίνει, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή η διακύμανση
των ανιχνευόμενων φωτονίων [45]. Ο μέσος όρος του αριθμού των φωτονίων που
ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα εντός του χρόνου απεικόνισης, αν ληφθούν υπόψη
όλα τα φωτόνια που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα από οποιανδήποτε συντεταγμένη
̅ . Ο ο αριθμός φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα, από
θέσης (x,y), είναι 𝑁
οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση οργάνου εντός του χρόνου
απεικόνισης βρίσκεται εντός της κατανομής Poisson [45].
̅ -3√(𝑁
̅ ), μέχρι περίπου 𝑁
̅ , σημαίνει ότι ανιχνεύΟ αριθμός φωτονίων από περίπου 𝑁
τηκαν φωτόνια με μειωμένη ενέργεια, αφού τα πρωτογενή φωτόνια μετά την εκπομπή τους από το υπό εξέταση όργανο είναι δυνατό να σκεδαστούν είτε με άλλα άτομα του υπό εξέταση οργάνου, είτε με άλλα γειτονικά όργανα ή ιστούς μέσω φαινόμενου Compton και ακολούθως να σκεδαστούν μέσω του ίδιου φαινομένου και με όργανα ή ιστούς που βρίσκονται πάνω από το υπό εξέταση όργανο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η ενέργεια τους και τελικά να μην ανιχνευτούν από τη γ-κάμερα,
επειδή η τιμή της ενέργειας τους μπορεί να μην εμπίπτει στο εύρος του ενεργειακού
παραθύρου που καθορίστηκε από το χειριστή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο γίνεται κατανοητό το πρόβλημα της εξασθένισης των φωτονίων είναι στην απεικονιστική εξέταση του μυοκαρδίου των γυναικών ή των ανδρών με μεγάλους μαστούς [45]. Τα φωτόνια μπορούν επίσης να αλληλεπιδράσουν με το ανθρώπινο σώμα
και μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, οπότε θα δώσουν την ενέργειά τους σε
ένα φωτοηλεκτρόνιο και αυτά τα φωτόνια δεν θα ανιχνευτούν από τη γ-κάμερα, ενώ
κανονικά θα έπρεπε να ανιχνευτούν αν δεν αλληλεπιδρούσαν καθόλου, οπότε και θα
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είχαν ενέργεια ίση με τη διαφορά των ενεργειακών σταθμών του ραδιονουκλιδίου
που χορηγήθηκε στον ασθενή [44]. Ο τρόπος αλληλεπίδρασης των φωτονίων με τα
άτομα του οργανισμού, εξαρτάται από την ενέργεια των φωτονίων που προσπίπτουν
στο σώμα του ανθρώπου και των ιδιοτήτων του υλικού που απορροφά τα φωτόνια
[44]. Γι’ αυτό η εξασθένιση θα είναι μεγαλύτερη κατά την αλληλεπίδραση των φωτονίων με οποιονδήποτε οστό από την απόσβεση που δημιουργείται λόγω της αλληλεπίδρασης των φωτονίων με τον μαλακό ιστό ή τον αέρα (πνεύμονας) [42, Κεφ.2].
Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση εκπομπής των φωτονίων από το σώμα του
ανθρώπου, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση που θα υπάρξει [42, Κεφ.2].
Έτσι, σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί σε αυτή τη παράγραφο, είναι κατανοητό
̅ μέχρι περίπου 𝑁
̅ + 3√(𝑁
̅ ), οφείλεται στη σκέότι αριθμός φωτονίων από περίπου 𝑁
δαση φωτονίων με άτομα των γειτονικών οργάνων ή ιστών με αποτέλεσμα τα φωτόνια να χάσουν μέρος της ενέργειας τους. Δηλαδή η ενέργεια τους πλέον να είναι μικρότερη από την ενεργειακή διαφορά των σταθμών του ραδιονουκλιδίου που χορηγήθηκε στον ασθενή, αλλά να κατάφεραν να ανιχνευτούν από τη γ-κάμερα επειδή η
ενέργεια τους τελικά να εμπίπτει στο εύρος του ενεργειακού παραθύρου που καθορίστηκε από τον χειριστή.
Άρα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ανιχνευτούν μόνο τα φωτόνια που είχαν ενέργεια
ίση με την διαφορά των ενεργειακών σταθμών του ραδιονουκλιδίου που χορηγήθηκε
στον ασθενή, για παράδειγμα, 140 keV για χορήγηση

Tc [7, Κεφ.12.3], εντούτοις

99m

ανιχνεύτηκαν από τη γ-κάμερα και φωτόνια που δεν είχαν αυτή την τιμή ενέργειας,
επειδή μετά την εκπομπή τους από το υπό εξέταση όργανο έχουν υποστεί σκέδαση.
Τελικά, αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει στη λανθασμένη ανακατασκευή της εικόνας,
από την οποία θα λαμβάνονται λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή
της ποσότητας ραδιοφαρμάκου μέσα στο υπό εξέταση όργανο. Τέλος, από τις συντε̅ , δηλαδή ο αριθμός φωτονίων
ταγμένες θέσεις που εκπέμφθηκε αριθμός φωτονίων, 𝑁
που είχε ενέργεια ίση με τη διαφορά των ενεργειακών σταθμών του ραδιονουκλιδίου
που χορηγήθηκε στον ασθενή, δεν υπάρχει θόρυβος [25, Κεφ.9.2]. Συνεπώς, ο τυχαίος θόρυβος για οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση ομοιογε-
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νούς οργάνου, σύμφωνα με τη κατανομή Gauss θα δίνεται από τη σχέση ±
̅
±𝚫√𝐍
𝐍

𝚫𝛔
𝚴

=

̅ = |𝚴 − 𝐍
̅ | και Ν είναι ο αριθμός φωτονίων που ανιχνεύονται από
, όπου 𝚫√𝐍

τη γ-κάμερα από οποιανδήποτε συντεταγμένη θέσης (x,y) του υπό εξέταση ομοιογενούς οργάνου [25, Κεφ.9.2]. Η απόσβεση των φωτονίων που συμβαίνει σε οποιοδήποτε σώμα μπορεί να απεικονιστεί σε ειδικούς χάρτες εξασθένισης (ουσιαστικά είναι
χάρτης πυκνότητας των ιστών της απεικονισμένης περιοχής, αφού χάρτης εξασθένισης προκύπτει από το συντελεστή εξασθένισης μ της κάθε απεικονιζόμενης δομής
[42, Κεφ.2].Με τη χρήση του χάρτη εξασθένισης που παίρνουμε από τον αξονικό
τομογράφο μπορεί να υπολογιστεί η πραγματική ένταση του κάθε ανιχνεύσιμου φωτονίου-γ (η οποία αντιστοιχεί στην ένταση που θα είχε το φωτόνιο αν δεν είχε υποστεί σκέδαση). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενταχθεί στο επιλεγόμενο ενεργειακό
παράθυρο ο πραγματικός αριθμός φωτονίων (counts) που αντιστοιχούν σε κάθε ενέργεια, έτσι ώστε η εικόνα που λαμβάνεται τελικά να μην είναι αποτέλεσμα της ανίχνευσης φωτονίων που έχουν υποστεί εξασθένιση. Αυτό συνεπάγεται ότι η εικόνα
που θα ληφθεί τελικά θα είναι καλύτερης ποιότητας. Περαιτέρω αναφορά στις μεθόδους που αφορούν στον τρόπο διόρθωσης της εξασθένισης της γ-ακτινοβολίας με τη
βοήθεια της υπολογιστικής τομογραφίας δεν γίνεται εδώ, καθώς αυτό ξεφεύγει από
το θέμα της Διπλωματικής αυτής Εργασίας.
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Υπολογιστική Τομογραφία για τον υπολογισμό
του συντελεστή εξασθένισης, μ, οποιασδήποτε τομής αναφέρεται σε επόμενο υποκεφάλαιο.
Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν ότι επηρεάζουν τη ποιότητα εικόνας της γ-κάμερας
και δημιουργούν θόρυβο, θα εξεταστούν σε επόμενο Κεφάλαιο, στο πειραματικό μέρος, έτσι ώστε να εξαχθούν στη συνέχεια τα ανάλογα συμπεράσματα.

2.3. Σύστημα Υπολογιστικής Τομογραφίας
Το σύστημα υπολογιστικής τομογραφίας αποτελείται από τη λυχνία παραγωγής ακτινών Χ, από κατευθυντήρες, από ανιχνευτές, από το σύστημα απόκτησης δεδομένων
και έναν ΗΥ μαζί με τις περιφερειακές μονάδες του [7, Κεφ.11.4].
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Εικόνα 2.36: Αξονικός τομογράφος [46].
Η Υπολογιστική Τομογραφία ή Αξονικός Τομογράφος (CT), αποτελείται από ένα
δακτύλιο ο οποίος μπορεί να περιστραφεί μέσα στο Gantry, μια διάταξη δηλαδή που
αποτελεί μέρος του αξονικού τομογράφου και σε αυτό βρίσκονται η λυχνία παραγωγής ακτινών Χ και οι ανιχνευτές [7, Κεφ.11.4]. Η τράπεζα βρίσκεται στο μέσο του
δακτυλίου και μπορεί να κινείται κατακόρυφα και οριζόντια, αναλόγως της λειτουργίας που χρειάζεται να εκτελέσει. Πάνω σε αυτή τοποθετείται ο ασθενής, ο οποίος
δέχεται την ακτινοβολία Χ που εκπέμπεται από τη λυχνία παραγωγής ακτινών Χ κι
έτσι μπορούν να ληφθούν εικόνες για εγκάρσιες τομές του ανθρώπινου σώματος [7,
Κεφ.11.4].

2.3.1. Αρχή λειτουργίας Υπολογιστικής Τομογραφίας
Ο Αξονικός Τομογράφος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απεικόνιση τομών
του ανθρώπινου σώματος. Αρχικά προσπίπτει στο ανθρώπινο σώμα ακτινοβολία Χ
έντασης Ι0. Καθώς η εν λόγω ακτινοβολία διασχίζει την ύλη, η ένταση της εξασθενί-μx

ζει σύμφωνα με τη σχέση Ι=Ι0e , (Εξίσωση 2.26) [7, Κεφ.11.2],
όπου μ είναι ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης, η τιμή του οποίου εξαρτάται τόσο από την πυκνότητα του υλικού όσο και από τη σύστασή του [7, Κεφ.11.2]. Επειδή
η δέσμη ακτινοβολίας περνά από διάφορα μέρη του σώματος και κάθε ιστός έχει
διαφορετικό γραμμικό συντελεστή εξασθενίσεως, η ένταση ακτινοβολίας που εξέρχεται από το ανθρώπινο σώμα δίνεται από τη σχέση
𝐈 = 𝐈𝟎 𝐞−(𝛍𝟏 +𝛍𝟐 +⋯𝛍𝐧 )𝐱 , (Εξίσωση 2.27) [7, Κεφ.11.2]. Έτσι, σκοπός είναι ο υπολογισμός των μ1,μ2, …μn [7, Κεφ.11.2]. Οι τιμές των εντάσεων I0 και I είναι γνωστές, κα88

θώς και οι δύο αυτές τιμές μετρούνται με τη βοήθεια των ανιχνευτών του αξονικού
τομογράφου∙ η τιμή του x είναι επίσης γνωστή, αφού x είναι το πάχος του στοιχειώδους όγκου του οργάνου [7, Κεφ.11.2]. Για τον υπολογισμό των γραμμικών αυτών
συντελεστών χρειάζονται πολλές εξισώσεις, οι οποίες όταν επιλυθούν θα βρεθεί η
τιμή του κάθε συντελεστή εξασθένισης, μi, του κάθε voxel, δηλαδή του κάθε μικρού
όγκου δομής [7, Κεφ.11.2]. Οι εξισώσεις αυτές προκύπτουν αφού προσπέσει ακτινοβολία από τη λυχνία του αξονικού τομογράφου πάνω στα voxels μιας δομής υπό αρκετές και διάφορες διευθύνσεις (οριζόντια, κατακόρυφα, πλάγια) [7, Κεφ.11.2]. Οπότε, για κάθε πρόσπτωση της ακτινοβολίας πάνω στη δομή, υπό κάποια διεύθυνση,
λαμβάνεται η εξίσωση που αναγράφεται παραπάνω, με τους αντίστοιχους γραμμικούς συντελεστές εξασθένισης.
Ο υπολογισμός των γραμμικών συντελεστών εξασθένισης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ΗΥ), μέσω των μαθηματικών μεθόδων ανακατασκευής εικόνας, αφού είναι γνωστές οι τιμές των I, I0 και x [7, Κεφ.11.2]. Ο τρόπος με τον οποίο
μπορούν να υπολογιστούν οι τιμές των μ1,μ2, …μn, γίνεται πιο κατανοητός μέσω του
ακόλουθου παραδείγματος. Έστω ότι έχουμε μια κυβική δομή, η οποία αποτελείται
από έξι στοιχειώδους κυβικούς όγκους, μήκους x ο καθένας, ο καθένας από τους οποίους έχει διαφορετικό συντελεστή εξασθένισης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Εικόνα 2.37: Κυβική δομή, η οποία αποτελείται από έξι στοιχειώδεις κυβικούς
όγκους μήκους x, ο καθένας από τους οποίους έχει διαφορετικό συντελεστή
εξασθένισης [7, Κεφ.11.2].
Μια παράλληλη δέσμη μονοενεργειακής ακτινοβολίας έντασης I0 προσπίπτει στην
παραπάνω δομή από τα αριστερά της και εξερχόμενη από αυτή, αφού περάσει από τα
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στοιχεία όγκου που έχουν συντελεστή εξασθένισης μ1, μ2 και μ3, έχει ένταση I1 [7,
Κεφ.11.2]. Η ίδια δέσμη, εξερχόμενη από τη δομή, αφού περάσει από τα στοιχεία
όγκου που έχουν συντελεστή εξασθένισης μ4, μ5 και μ6, έχει ένταση I2, ενώ η ίδια
δέσμη πάλι, αφού περάσει από τα στοιχεία όγκου που έχουν συντελεστή εξασθένισης μ7, μ8 και μ9, έχει ένταση I3. Έτσι, οι εξισώσεις που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες:
Εξίσωση 2.28:

𝐈𝟏 = 𝚰𝟎 𝐞−(𝛍𝟏 +𝛍𝟐 +𝛍𝟑 )𝐱 [7, Κεφ.11.2]

Εξίσωση 2.29:

𝐈𝟐 = 𝚰𝟎 𝐞−(𝛍𝟒+𝛍𝟓 +𝛍𝟔 )𝐱 [7, Κεφ.11.2]

Εξίσωση 2.30:

𝐈𝟑 = 𝚰𝟎 𝐞−(𝛍𝟕+𝛍𝟖 +𝛍𝟗 )𝐱 [7, Κεφ.11.2]

Στις παραπάνω σχέσεις, οι τιμές των εντάσεων Ι0, Ι1, Ι2 και Ι3, είναι γνωστές αφού
μετρούνται από τους ανιχνευτές του αξονικού τομογράφου, αλλά γνωστή είναι και η
τιμή του μήκους του στοιχείου όγκου, x [7, Κεφ.11.2]. Έτσι, οι μόνοι άγνωστοι των
παραπάνω εξισώσεων είναι οι τιμές των συντελεστών εξασθένισης, μ1, μ2, μ3, μ4, μ5,
μ6, μ7, μ8 και μ9. Για τον υπολογισμό τους χρειάζονται άλλες τρεις εξισώσεις που να
περιέχουν αυτούς τους συντελεστές και στις οποίες οι μόνοι άγνωστοι τους να είναι
και πάλι αυτοί οι συντελεστές εξασθένισης [7, Κεφ.11.2]. Οι τρεις αυτές εξισώσεις
θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της πρόσπτωσης της ίδιας παράλληλης μονοενεργειακής δέσμης I0 πάνω στην ίδια δομή που απεικονίζεται στο παραπάνω σχήμα, από το
πάνω μέρος της δομής [7, Κεφ.11.2]. Εξερχόμενη αυτή η δέσμη από τη δομή, αφού
περάσει από τα στοιχεία όγκου που έχουν συντελεστή εξασθένισης μ1, μ4 και μ7, έχει
ένταση Ι4 [7, Κεφ.11.2]. Η ίδια δέσμη, εξερχόμενη από τη δομή, αφού περάσει από τα
στοιχεία όγκου που έχουν συντελεστή εξασθένισης μ2, μ5 και μ8, έχει ένταση I5 [7,
Κεφ.11.2]. Τέλος, η ίδια δέσμη εξερχόμενη από τη δομή, αφού περάσει από τα στοιχεία όγκου που έχουν συντελεστή εξασθένισης μ3, μ6 και μ9, έχει ένταση I6 [7,
Κεφ.11.2].
Συνεπώς, οι εξισώσεις που προκύπτουν είναι οι ακόλουθες:
Εξίσωση 2.31:

𝐈𝟒 = 𝚰𝟎 𝐞−(𝛍𝟏+𝛍𝟒 +𝛍𝟕 )𝐱 [7, Κεφ.11.2]

Εξίσωση 2.32:

𝐈𝟓 = 𝚰𝟎 𝐞−(𝛍𝟐+𝛍𝟓 +𝛍𝟖 )𝐱 [7, Κεφ.11.2]
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𝐈𝟔 = 𝚰𝟎 𝐞−(𝛍𝟑+𝛍𝟔 +𝛍𝟗 )𝐱 [7, Κεφ.11.2]

Εξίσωση 2.33:

Στις παραπάνω σχέσεις, οι τιμές των εντάσεων Ι0, Ι4, Ι5 και Ι6, είναι γνωστές, αφού
μετρούνται από τους ανιχνευτές του αξονικού τομογράφου, αλλά γνωστή είναι και η
τιμή του μήκους του στοιχείου όγκου, x. Έτσι, οι μόνοι άγνωστοι των παραπάνω εξισώσεων είναι οι τιμές των συντελεστών εξασθένισης, μ 1, μ2, μ3, μ4, μ5, μ6, μ7, μ8 και
μ9 [7, Κεφ.11.2].
Στη συνέχεια, με την επίλυση του συστήματος των έξι παραπάνω εξισώσεων, υπολογίζονται οι τιμές των εννέα συντελεστών εξασθένισης, μ 1, μ2, μ3, μ4, μ5, μ6, μ7, μ8 και
μ9 και έτσι εκπληρώνεται ο στόχος που οφείλεται να διεκπεραιωθεί από τον αξονικό
τομογράφο [7, Κεφ.11.2].

2.3.2. Παρουσίαση εικόνας, η οποία δημιουργήθηκε από το
Σύστημα Υπολογιστικής Τομογραφίας
Η εικόνα που λαμβάνεται στην οθόνη του υπολογιστή, η οποία προκύπτει από το σύστημα της Υπολογιστικής Τομογραφίας, αποτελείται από πολλά στοιχειώδη εμβαδά,
τετραγωνικού σχήματος, τα λεγόμενα εικονοστοιχεία (pixels), που έχουν απόχρωση
του γκρι [7, Κεφ.11.3]. Η απόχρωση που θα έχει κάθε εικονοστοιχείο εξαρτάται από
την τιμή του συντελεστή εξασθένισης που έχει ο στοιχειώδης όγκος που αντιστοιχεί
στο συγκεκριμένο εικονοστοιχείο και αυτή η απόχρωση αντιστοιχεί σε ένα αριθμό
CT [7, Κεφ.11.3]. Ο αριθμός CT υπολογίζεται από τη σχέση:
Εξίσωση 2.34: 𝛂𝛒𝛊𝛉𝛍ό𝛓 𝐂𝐓 = 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝛍𝐢 −𝛍𝐰
𝛍𝐰

[7,Κεφ.11.3]

όπου: μi είναι ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης οποιουδήποτε στοιχειώδους όγκου (voxel) και
μw : είναι ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης του νερού.
Ο κάθε αριθμός CT έχει μονάδα μέτρησης του το HU (Hounsfield Unit) [7,
Κεφ.11.3]. Έτσι, κατά την απεικόνιση οστού, τα εικονοστοιχεία που αντιστοιχούν θα
φαίνονται στην οθόνη του υπολογιστή άσπρα και αντιστοιχούν σε αριθμό CT ίσο με
+1000, ενώ κατά την απεικόνιση του αέρα, τα εικονοστοιχεία που αντιστοιχούν θα
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φαίνονται στην οθόνη του υπολογιστή μαύρα και θα αντιστοιχούν σε αριθμό CT ίσο
με -1000 [7, Κεφ.11.3]. Κατά την απεικόνιση του νερού τα εικονοστοιχεία αντιστοιχούν στον αριθμό CT ίσο με 0 [7, Κεφ.11.3]. Στο επόμενο υποκεφάλαιο, περιγράφεται πολύ γενικά το σύστημα υπολογιστικής τομογραφίας, ώστε να ληφθεί μια πρώτη
εικόνα για το εν λόγω σύστημα, χωρίς όμως να αποτελεί κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την
Εργασία, αφού δεν υπήρξε στόχος της.
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3. Μεθοδολογία
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την καλή ποιότητα της εικόνας κατά την απεικονιστική εξέταση με γ-κάμερα και οι οποίοι διερευνώνται είναι οι εξής. Πρώτος είναι ο
παράγοντας στατιστικής διακύμανσης των φωτονίων που ανιχνεύονται λόγω του
φαινομένου διάσπασης ραδιενεργών πυρήνων, και όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος όσο αυξάνεται ο συνολικός αριθμός φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γκάμερα, τόσο περισσότεροι ραδιενεργοί πυρήνες από αυτούς που έχουν χορηγηθεί,
έχουν αποδιεγερθεί εντός του χρονικού διαστήματος ίσου με το χρόνο απεικόνισης.
Γι’ αυτό στα πρώτα τέσσερα πειράματα όπου σκοπός ήταν να εξεταστεί ο τρόπος που
επηρεάζει την ποιότητα εικόνας λήφθηκαν εικόνες μετά από καθορισμό της γκάμερας να ανιχνεύει φωτόνια μέχρι κάποιο καθορισμένο αριθμό. Δεύτερος παράγοντας που εξετάστηκε για τον τρόπο που επηρεάζει την ποιότητα εικόνας είναι η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται με βάση τη διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα, γι’ αυτό έγιναν πειράματα με χρήση διαφορετικού κατευθυντήρα για λήψη εικόνων από τη γ-κάμερα. Ακολούθως εξετάστηκε ο παράγοντας
στατιστικής διακύμανσης των φωτονίων που ανιχνεύονται λόγω σκέδασής τους και η
επιλογή του κατάλληλου ενεργειακού παραθύρου και τέλος εξετάστηκε η στατιστική
διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται λόγω μείωσης της ενέργειας τους, δηλαδή λόγω της απόσβεσης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που αποτελούν αντικείμενο
εξέτασης αυτής της Εργασίας επηρεάζουν την ποιότητα εικόνας, αφού δημιουργούν
τυχαίο θόρυβο. Στόχος είναι να υπολογιστεί το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου
θορύβου που υπάρχει σε κάθε οριοθετημένη περιοχή του ομοιώματος στην εικόνα
που λήφθηκε από τη γ-κάμερα και να παρατηρηθεί και οπτικά η ποιότητα της κάθε
εικόνας εξετάζοντας αν η οπτική παρατήρηση συμπίπτει με τα αριθμητικά αποτελέσματα, ώστε να παρθούν τα ανάλογα συμπεράσματα. Σημειώνεται ότι στις εικόνες
που λήφθηκαν από τη γ-κάμερα έχει οριοθετηθεί μια περιοχή στην πιο μεγάλη ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος, στην οποία έχει χορηγηθεί περισσότερη ποσότητα ραδιοφαρμάκου ανά ml σε σχέση με τη ποσότητα που έχει χορηγηθεί στο υπόστρωμα
του ομοιώματος. Στο υπόστρωμα η ποσότητα ραδιοφαρμάκου ανά ml που έχει χορη-

93

γηθεί είναι μικρότερη από αυτή που έχει χορηγηθεί σε κάθε ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος.
Για τη λήψη εικόνων τόσο από τη γ-κάμερα όσο και από το SPECT είναι απαραίτητη
η χρήση ομοιώματος το οποίο να προσομοιάζει κατά το μέγιστο δυνατό στο ανθρώπινο σώμα. Στα πειράματα χρησιμοποιήθηκε γ-κάμερα. Καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται κατά το πλείστο 70% από νερό, το ομοίωμα που καθίσταται κατάλληλο για τη διεξαγωγή όλων των πειραμάτων που έγιναν ήταν το ομοίωμα William’s liver phantom, το οποίο γεμίζεται κυρίως από νερό. Περαιτέρω περιγραφή αυτού του ομοιώματος αναφέρεται στο επόμενο Κεφάλαιο. Πριν την εκκίνηση των πειραμάτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προετοιμασία του ομοιώματος ως ακολούθως:
Το ομοίωμα τοποθετήθηκε πάνω σε επίπεδη επιφάνεια. Ξεβιδώθηκε το πώμα του υποστρώματος του ομοιώματος και χύθηκε μέσα στο υπόστρωμα ποσότητα νερού ίση
με το ¼ του όγκου του υποστρώματος του ομοιώματος. Ακολούθως εκχύθηκε με τη
βοήθεια μιας σύριγγας ποσότητα ραδιονουκλιδίου 99mTc, με ενεργότητα 2 mCi ( =74
MBq). Το ραδιονουκλίδιο, όπως έχει αναφερθεί, έχει χρόνο ημιζωής 6 ώρες. Ακολούθως, έγινε ανακίνηση του ομοιώματος ώστε να γίνει καλή ανάμιξη του ραδιονουκλιδίου με το νερό. Στη συνέχεια, με μια άλλη σύριγγα τραβήχτηκε ποσότητα του
υγρού (ραδιοφαρμάκου με νερό) από το υπόστρωμα του ομοιώματος και αφού έγινε
ξεβίδωμα του πώματος του κάθε ζεστού κυλίνδρου, εκχύθηκε αυτή η ποσότητα
στους ζεστούς κυλίνδρους. Η ποσότητα του υγρού (ραδιονουκλιδίου με νερό) που
μεταφέρθηκε από το υπόστρωμα του ομοιώματος στους ζεστούς κυλίνδρους είναι
τόση ώστε να γεμίσει όλος ο όγκος των ζεστών κυλίνδρων. Έπειτα, συμπληρώθηκε ο
υπόλοιπος όγκος του υποστρώματος του υποβάθρου με νερό και ανακινήθηκε το ομοίωμα ώστε να γίνει καλή ανάμιξη του νερού με το ραδιονουκλίδιο και στο υπόστρωμα και στους ζεστούς κυλίνδρους του ομοιώματος. Έτσι, η ενεργότητα ανά ml
του ραδιονουκλιδίου που υπάρχει στους ζεστούς κυλίνδρους είναι τετραπλάσια από
την ενεργότητα που υπάρχει στο υπόστρωμα του ομοιώματος και η συνολική ενεργότητα που έχει χορηγηθεί συνολικά στο ομοίωμα είναι ίση με 2 mCi = 74 MBq. Τέλος, βιδώθηκαν τα πώματα του ομοιώματος και το ομοίωμα ήταν έτοιμο για τη διε-
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ξαγωγή των πειραμάτων. Κατά την έκχυση του ραδιονουκλιδίου

Tc τηρήθηκαν οι

99m

κανόνες ακτινοπροστασίας, δηλαδή η τοποθέτηση των συρίγγων μετά τη χορήγηση
του ραδιονουκλιδίου στο ομοίωμα σε θήκη από θωράκιση Pd για προστασία από την
ακτινοβολία και χρήση γαντιών για αποφυγή ραδιομίανσης των χεριών του χρήστη.
Το ραδιονουκλίδιο

Tc παράχθηκε από τη γεννήτρια παραγωγής τεχνιτίου και η

99m

ενεργότητα των 2 mCi που χορηγήθηκε συνολικά στο ομοίωμα μετρήθηκε από το
βαθμονομητή ενεργότητας, ο οποίος δίνει τον αριθμό των διασπάσεων ανά δευτερόλεπτο.
Στη συνέχεια, το ομοίωμα τοποθετήθηκε σ’ ένα τρόλεϊ και καλύφτηκε με μία μολύβδινη ποδιά για τη μεταφορά του στο δωμάτιο εξέτασης. Αφού πρώτα, τραβήχτηκε
το εξεταστικό κρεβάτι απεικόνισης μέχρι τη μέγιστη θέση του OUT, τοποθετήθηκε
το ομοίωμα πάνω του με τρόπο έτσι ώστε η ημικυκλική πλευρά του να βλέπει προς
τη γ-κάμερα, και μετά έγινε ρύθμιση ώστε το εξεταστικό τραπέζι να κινηθεί προς τα
πάνω και προς τη γ-κάμερα έτσι ώστε το ομοίωμα να βρεθεί στη μέση της γ-κάμερας.
Αφού τοποθετήθηκε το ομοίωμα πάνω στο εξεταστικό τραπέζι σημειώθηκε η θέση
του με μαρκαδόρο ώστε η θέση τοποθέτησης του ομοιώματος να παραμένει η ίδια
για όλα τα πειράματα που θα διεξάγονταν για λόγους επαναληψιμότητας.
Κατά τα λήψη των εικόνων για όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκε μόνο μία κεφαλή
της γ-κάμερας, η κεφαλή που βρίσκεται πάνω από το εξεταστικό τραπέζι. Δεν έγινε
λήψη δεδομένων και από τη κεφαλή της γ-κάμερας που βρίσκεται κάτω από το εξεταστικό τραπέζι, γιατί αν ανιχνεύονταν και φωτόνια που εκπέμπονταν από το ομοίωμα στο οποίο έχει χορηγηθεί ραδιοφάρμακο και από την κεφαλή της γ-κάμερας που
βρίσκεται κάτω από το εξεταστικό τραπέζι, τότε αυτά τα φωτόνια θα πάθαιναν εξασθένιση, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ακολούθως η ποιότητα της εικόνας.
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4. Όργανα Μέτρησης και Τεχνικές Προδιαγραφές τους
Ως προς τη διεξαγωγή των πειραματικών αποτελεσμάτων και τη λήψη των εικόνων
από τη γ-κάμερα κρίνεται απαραίτητο να τεθούν κάποιες παράμετροι που είναι αναγκαίες για να ληφθούν ορθά τα αποτελέσματα της έρευνας.

4.1. Σύστημα SPECT/CT
Για την πραγματοποίηση όλων των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε γ-κάμερα με ικανότητες SPECT/CT. Τα πειράματα διεξήχθησαν στο τμήμα ΠΙ του νοσοκομείου
του University Hospital Coventry and Warwickshire NHS Trust όπου έγινε η λήψη
εικόνων του ομοιώματος William’s liver phantom με βάση τη σπινθηρογραφική εξέταση. Το μηχάνημα SPECT/CT που χρησιμοποιήθηκε ήταν τύπου General Electric
Hawkeye 4 - SPECT/CT gamma camera και είχε δύο κεφαλές. Όλα τα πειράματα
πραγματοποιήθηκαν από τον ιατροφυσικό Παναγιώτη Χατζηθεοδώρου το 2014 και
στη Διπλωματική αυτή Εργασία επεξεργάστηκα τα δεδομένα.
Ως τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά αυτού του μηχανήματος SPECT/CT αναφέρονται τα εξής:
Πίνακας 4.1: Σημαντικότερα χαρακτηριστικά του μηχανήματος SPECT/CT που
χρησιμοποιήθηκε [47].
Πάχος του κρυστάλλου

9.52mm (3/8 της ίντσας)

Διάμετρος κρυστάλλου (ανιχνευτή)

7.6 cm (3 inches)

Εμβαδόν κρυστάλλου, (ανιχνευτή)

54 x 195 cm2

Διαστάσεις κρυστάλλου

60 cm x 45.7 cm (23.5 inches x 18 inches)

Κατευθυντήρες

LEGP, LEHR, HEGP, MEGP

Γεωμετρία του ανιχνευτή

Δύο κεφαλές με πολλαπλές γωνιές

Υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος Ιωδιούχο νάτριο (NaI)
ο ανιχνευτής
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Είδος της γ-κάμερας

SPECT

Πιθανοί τρόποι προσανατολισμού των ανι- 180ο και 90ο
χνευτών
Είδος αξονικού τομογράφου του μηχανή- Χαμηλής δόσης, ελικοειδής Hawkeye CT.
ματος SPECT/CT

Η σάρωση κατά ελικοειδή τρόπο βοηθά
ώστε ο χρόνος εξέτασης να είναι όσο πιο
μικρός γίνεται.

Διόρθωσης εξασθένισης από τον αξονικό Ναι
τομογράφο
Εύρος ενεργειών

(40-511) keV

Επιλογή ενεργειών

Ναι

Matrixes της εικόνας αξονικού τομογράφου 512x512, 256x256

Πιο κάτω φαίνεται ένα μηχάνημα SPECT/CT όπως το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διεκπεραίωση όλων των πειραμάτων (Εικόνα 4.1.).

Eικόνα 4.1: Απεικονιστικό σύστημα SPECT/CT [48].

4.2. Ομοίωμα William’s liver phantom
Σε όλα τα πειράματα που έγιναν χρησιμοποιείται το ομοίωμα William’s liver phantom, του οποίου περιγραφή αναφέρεται πιο κάτω.
Το ομοίωμα William’s liver phantom (εικόνα 4.2.), που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των πειραμάτων, είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό υλικό και αποτελείται

97

από μία σειρά από πέντε ‘ζεστούς’ κυλίνδρους και από μια σειρά από πέντε ‘κρύους’
κυλίνδρους [49]. Οι ‘ζεστοί’ κύλινδροι, καθώς και το υπόβαθρο του ομοιώματος είναι κενοί από μέσα και είναι δυνατό να εκχυθεί υγρό διάλυμα μέσα σε αυτά, ενώ οι
‘κρύοι’ κύλινδροι είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό (Perspex) [49]. Κάθε
κύλινδρος, ‘ζεστός’ ή ‘κρύος’, καταλαμβάνει διαφορετικό όγκο και επομένως η ακτίνα του είναι διαφορετική. Συγκεκριμένα, η ακτίνα κάθε κυλίνδρου είναι 15mm,
10mm, 6mm, 4mm και 3mm [49]. Η απόσταση μεταξύ του κέντρου ενός κυλινδρικού
όγκου με το κέντρο του αμέσως επόμενου κυλινδρικού όγκου είναι 34mm, 26mm,
25mm και 22mm αντίστοιχα. Το ολικό εμβαδό που καταλαμβάνει το ομοίωμα είναι
205x105mm2 [49].

Εικόνα 4.2: William’s liver phantom [49].

4.3. Προετοιμασία συστήματος και ρύθμιση παραγόντων
απαραίτητων για την έναρξη των πειραμάτων
Ως προς τη διεξαγωγή πειραμάτων και τη λήψη των εικόνων από το μηχάνημα
SPECT/CT, μετά την τοποθέτηση του ομοιώματος στην ίδια θέση πάντα, πάνω στο
εξεταστικό τραπέζι, πριν από την έναρξη κάθε πειράματος είναι απαραίτητο να τεθούν κάποιες παράμετροι που είναι αναγκαίες για να ληφθούν ορθά δεδομένα στην
έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χορήγηση ραδιοφαρμάκου στο ομοίωμα έγινε μόνο μία φορά, αρχικά, πριν από την έναρξη του πρώτου πειράματος.
Προτού αρχίσει το κάθε πείραμα, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι το ομοίωμα έχει τοποθετηθεί πάνω στο εξεταστικό τραπέζι στην ίδια θέση όπως και κατά τη διεξαγωγή
του πρώτου πειράματος. Αυτό το σημείο έχει σημειωθεί με μαρκαδόρο και είναι ση-
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μαντικό να τοποθετηθεί το ομοίωμα σε όλα τα πειράματα στην ίδια θέση, για λόγους
επαναληψιμότητας. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείται είναι τέτοιος ώστε η ημικυκλική πλευρά του ομοιώματος να βλέπει προς τη γ-κάμερα. Ακολούθως, μετά την
ανύψωση του εξεταστικού τραπεζιού, το μετακινείται οριζόντια προς τη γ-κάμερα
ώστε το ομοίωμα να βρίσκεται στη μέση της γ-κάμερας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί επίσης το γεγονός ότι οι δύο κεφαλές της γ-κάμερας έχουν τοποθετηθεί παράλληλα μεταξύ τους, η μια κεφαλή πάνω από το εξεταστικό τραπέζι και η άλλη κάτω από
το εξεταστικό τραπέζι, τα δε δεδομένα λαμβάνονται μόνο από μία κεφαλή της γκάμερας, αυτή που βρίσκεται πάνω από το εξεταστικό τραπέζι. Ανίχνευση φωτονίων
από την κεφαλή της γ-κάμερας που βρίσκεται κάτω από το εξεταστικό τραπέζι δεν
έγινε γιατί αν γινόταν αυτό η εκπεμπόμενη από το ομοίωμα ακτινοβολία θα πάθαινε
εξασθένιση λόγω της αλληλεπίδρασης των φωτονίων γ με το εξεταστικό τραπέζι,
προτού γίνει ανίχνευση τους από την κεφαλή της γ-κάμερας που βρίσκεται κάτω από
το τραπέζι.
Για την εκτέλεση του πειράματος, όμως, εκτός από την προετοιμασία του μηχανήματος SPECT και του ομοιώματος ήταν απαραίτητο να ρυθμιστούν και κάποιες παράμετροι στον Η/Υ για να μπορέσουμε να οργανώσουμε, και στη συνέχεια να επεξεργαστούμε, τις εικόνες που θα λαμβάναμε για το ομοίωμα από το SPECT.
Γι’ αυτό το σκοπό, το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη των δεδομένων
(εικόνων) ήταν το λογισμικό Genie.
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4.2), ακολουθούν συνοπτικά οι απαραίτητες παράμετροι που έπρεπε να ρυθμιστούν πριν από την έναρξη κάθε πειράματος που πραγματοποιήθηκε.
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Πίνακας 4.2: Απαραίτητες παράμετροι που τέθηκαν στον Η/Υ πριν την έναρξη
των πειραμάτων.
Ισότοπο

99m

Μεγέθυνση (zoom)

1.33

Matrix

128 x 128

Mode

H

Ύψος εξεταστικού τραπεζιού

87.2 cm

Tc

Τρόπος με τον οποίο τοποθετείται το Η ημικυκλική πλευρά του ομοιώματος
ομοίωμα πάνω στο εξεταστικό τραπέζι

να βλέπει προς τη γάμμα κάμερα

Ακολουθούν μερικές επεξηγήσεις σχετικά με τις παραμέτρους που αναφέρονται στον
πιο πάνω πίνακα. Αρχικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το ύψος του εξεταστικού τραπεζιού είναι 87.2cm. Αυτή η μέτρηση αναφέρεται στην απόσταση μεταξύ του
εξεταστικού τραπεζιού με το έδαφος, αφού πάνω σε αυτό τοποθετείται το ομοίωμα.
Η επιλογή mode είχε ρυθμιστεί στο H, το οποίο σημαίνει ότι οι κεφαλές της γκάμερας έχουν ρυθμιστεί ώστε να είναι παράλληλες καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης, ενώ όπως προαναφέρθηκε δεδομένα λαμβάνονταν μόνο από την κεφαλή της γκάμερας που είναι κάτω από το εξεταστικό τραπέζι. Αυτοί είναι παράγοντες που
ρυθμίστηκαν για όλα τα πειράματα προκειμένου να ξεκινήσουν ενώ ο παράγοντας
που διαφοροποιείται σε κάθε πείραμα θα αναφερθεί επόμενα υπoκεφάλαια. Τέλος,
αφού ολοκληρώθηκε η ρύθμιση όλων των απαραίτητων παραμέτρων, άρχισε η λήψη
δεδομένων, δηλαδή των εικόνων του ομοιώματος από τη γ-κάμερα.
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5. Δεδομένα – εικόνες ομοιώματος από τη γ-κάμερα
5.1. Έλεγχος της ποιότητας της εικόνας λόγω του στατιστικού
φαινομένου των ραδιενεργών διασπάσεων
Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των
πυρήνων που θα έχουν αποδιεγερθεί εντός του χρονικού διαστήματος του χρόνου
απεικόνισης, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των ανιχνευόμενων φωτονίων
(counts), και τόσο μικρότερο θα είναι το ποσοστό μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου
για οποιαδήποτε περιοχή επιλεχθεί στην εικόνα που λαμβάνεται από τη γ-κάμερα. Γι’
αυτό, στα πειράματα έχει γίνει ρύθμιση της γ-κάμερας ώστε να ανιχνεύει μέχρι κάποιο καθορισμένο αριθμό φωτονίων, για να εξεταστεί στη συνέχεια πως επηρεάζεται
το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για κάποια περιοχή στην εικόνα
από την αύξηση του αριθμού των ανιχνευόμενων φωτονίων (counts).
Στα πειράματα που έγιναν ο αριθμός των counts που καθορίστηκε από τη γ-κάμερα
ήταν 200 kcts, 500 kcts, 1000 kcts και 2000 kcts, αντίστοιχα. Για τη διεξαγωγή όλων
αυτών των πειραμάτων, έγιναν και οι επιπλέον ακόλουθες ρυθμίσεις: Οι κεφαλές της
γ-κάμερας είχαν ρυθμιστεί στο Body Contour, που σημαίνει ότι βρίσκονται όσο πιο
κοντά στο ομοίωμα που έχει τοποθετηθεί στο εξεταστικό τραπέζι. O κατευθυντήρας
που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή αυτών των πειραμάτων είναι ο κατευθυντήρας Low Energy High Resolution (LEHR), ο οποίος είναι κατευθυντήρας πολλαπλών
παράλληλων οπών.
Παρακάτω φαίνονται οι εικόνες που λήφθηκαν από τη γ-κάμερα για το ομοίωμα William’s liver phantom.
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Εικόνα 5.1: Απεικόνιση ομοιώματος

Εικόνα 5.2: Απεικόνιση ομοιώματος

από γ-κάμερα μετά από ανίχνευση

από γ-κάμερα μετά από ανίχνευση

200 000 φωτονίων.

500 000 φωτονίων.

Εικόνα 5.3: Απεικόνιση ομοιώματος

Εικόνα 5.4: Απεικόνιση ομοιώματος

από γ-κάμερα μετά από ανίχνευση

από γ-κάμερα μετά από ανίχνευση

1 000 000 φωτονίων.

2 000 000 φωτονίων.
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5.2. Έλεγχος της ποιότητας της εικόνας με βάση τη
διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα
Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος της Εργασίας, κάθε κατευθυντήρας έχει
τη δική του διακριτική ικανότητα [7,Κεφ.12.3], γι’ αυτό και υπάρχει στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται, γεγονός που δημιουργεί τυχαίο θόρυβο.
Συνεπώς, η ανάγκη της διερεύνησης της σημασίας της χρήσης του κατάλληλου κατευθυντήρα για τη λήψη της όσο καλύτερης ποιότητας εικόνας, οδήγησε στην ανάγκη πραγματοποίησης δύο πειραμάτων, ώστε να εξεταστεί πειραματικά ο τρόπος με
τον οποίο οι δύο κατευθυντήρες, LEHR (Low Energy High Resolution) και HEGP
(High Energy General Purpose), επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας.
Προτού ξεκινήσουν τα πειράματα, όμως, έπρεπε να γίνουν και οι επόμενες ρυθμίσεις. Η πρώτη ρύθμιση αφορά τη ρύθμιση των κεφαλών της γ-κάμερας σε Body Contour, το οποίο σημαίνει ότι οι κεφαλές έχουν ρυθμιστεί ώστε να βρίσκονται όσο πιο
κοντά γίνεται στο ομοίωμα που βρίσκεται πάνω στο εξεταστικό τραπέζι. Επιπλέον, ο
κατευθυντήρας που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή αυτών των πειραμάτων ήταν
και πάλι ο κατευθυντήρας LEHR και έχει ρυθμιστεί ώστε η γ-κάμερα να λαμβάνει ως
μέγιστο αριθμό counts τα 2 000 kcts. Τέλος, έγινε η ρύθμιση σε αυτά τα πειράματα
ώστε το matrix size (μέγεθος μήτρας) να είναι 256x256.
Παρακάτω φαίνονται δύο εικόνες από το ομοίωμα William’s liver phantom που πάρθηκαν χρησιμοποιώντας δύο ξεχωριστούς κατευθυντήρες, τον κατευθυντήρα LEHR
και τον κατευθυντήρα HEGP.
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Εικόνα 5.5: Απεικόνιση ομοιώματος

Εικόνα 5.6: Απεικόνιση ομοιώματος

από γ-κάμερα με χρήση κατευθυντήρα

από γ-κάμερα με χρήση κατευθυντήρα

LEHR.

HEGP.

5.3. Έλεγχος της ποιότητας της εικόνας λόγω της σκέδασης
φωτονίων και του παράγοντα επιλογής του κατάλληλου
ενεργειακού παραθύρου
Στα πειράματα που ακολούθησαν εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η
ποιότητα εικόνας από τη στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται
λόγω της σκέδασης τους και από τον παράγοντα της επιλογής του σωστού ενεργειακού παραθύρου στο φάσμα του ραδιονουκλιδίου που χορηγήθηκε. Το ραδιονουκλίδιο
που χορηγήθηκε στο ομοίωμα είναι το

Tc, του οποίου η φωτοκορυφή είναι στα

99m

140 keV [7,Κεφ.12.3]. Σε αυτά τα πειράματα εξετάστηκε ο τρόπος επιρροής της ποιότητας της εικόνας κατά την επιλογή ενεργειακών παραθύρων στα

(140 ± 10 %)

keV και (160 ± 10 %) keV στο φάσμα αυτού του ραδιονουκλιδίου.
Οι παράγοντες που ήταν απαραίτητοι να καθοριστούν προκειμένου να μπορέσουν να
ξεκινήσουν τα πειράματα για έλεγχο του παράγοντα που αναφέρεται σε αυτό το υποκεφάλαιο είναι η ρύθμιση των κεφαλών της γ-κάμερας όσο πιο κοντά γίνεται στο
ομοίωμα που βρίσκεται πάνω στο εξεταστικό τραπέζι, πράγμα που επιτυγχάνεται με
τη ρύθμιση body contour και τη χρήση του κατευθυντήρα LEHR. Ο μέγιστος αριθ104

μός των counts που έχει ρυθμιστεί να καταγράφεται από τη γ-κάμερα είναι 1 000
kcts.
Παρακάτω φαίνονται οι εικόνες που πάρθηκαν από το ομοίωμα William’s liver phantom μετά από επιλογή των δύο προαναφερθέντων διαφορετικών ενεργειακών παραθύρων.

Εικόνα 5.7: Απεικόνιση ομοιώματος από

Εικόνα 5.8: Απεικόνιση ομοιώματος

γ-κάμερα με επιλογή εύρους

από γ-κάμερα με επιλογή εύρους

ενεργειακού
140 ± 10 % keV.

παραθύρου

στα

ενεργειακού

παραθύρου

στα

160 ± 10 % keV.

5.4. Έλεγχος της ποιότητας της εικόνας λόγω της εξασθένισης της
έντασης της ακτινοβολίας
Στη συνέχεια, ο παράγοντας που τέθηκε υπό εξέταση ήταν η επίδραση στην ποιότητα
της εικόνας που προκαλείται εξαιτίας της στατιστικής διακύμανσης των φωτονίων
λόγω της εξασθενημένης έντασης που παρουσιάζει η ακτινοβολία. Ο λόγος που καθιστά σημαντικό τον έλεγχο αυτού του παράγοντα είναι το γεγονός ότι στο ανθρώπινο σώμα η εκπεμπόμενη ακτινοβολία από το υπό εξέταση όργανο είναι πιθανό να
αλληλεπιδράσει με άλλους ιστούς του σώματος και να αποσβεστεί, με αποτέλεσμα
αν αυτά τα φωτόνια που η ενέργεια τους μειωθεί ανιχνευτούν από τη γ-κάμερα (η
ενέργεια τους εμπίπτει στο ενεργειακό παράθυρο που καθορίστηκε από το χειριστή),
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τότε θα επηρεάσουν τη ποιότητα της εικόνας που λαμβάνουμε, προς το χειρότερο. Γι’
αυτό, για τη διεξαγωγή των πειραμάτων τοποθετήθηκαν πάνω στο ομοίωμα πλάκες
πλαστικού υλικού, Perspex (ίδιου πάχους η κάθε πλάκα), ώστε να αυξάνεται το πάχος του υλικού που βρίσκεται πάνω από το ομοίωμα, από πείραμα σε πείραμα, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται και η εξασθένιση της ακτινοβολίας. Στα πειράματα που
διεξάχθηκαν, το συνολικό πάχος του πλαστικού Perspex είχε πάχος 6cm και το πάχος της κάθε πλαστικής πλάκας που τοποθετείται πάνω στο ομοίωμα πάχος 2cm. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε όλα αυτά τα πειράματα όπου εξετάζεται η ποιότητα εικόνας λόγω της εξασθένισης των φωτονίων εξαιτίας της διείσδυσης τους μέσα
στο υλικό, η απόσταση μεταξύ του ομοιώματος και του κατευθυντήρα παραμένει
σταθερή, και έχει τη τιμή των 11cm. Παράλληλα, δύο επιπρόσθετοι παράγοντες που
κρατήθηκαν σταθεροί είναι ο χρόνος απεικόνισης (240sec) και η χρήση του κατευθυντήρα LEHR κατά τη διάρκεια των πειραμάτων.
Παρακάτω φαίνονται οι εικόνες που πάρθηκαν από το ομοίωμα William’s liver phantom χωρίς προσθήκη πλαστικού και μετά από προσθήκη πλακών πλαστικού πάνω
από το ομοίωμα, με συνολικό πάχος 1 cm, 2 cm, 3 cm και 6 cm.
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Εικόνα 5.9: Απεικόνιση ομοιώματος
από γ-κάμερα χωρίς τοποθέτηση
υλικού Perspex πάνω από το ομοίωμα.

Εικόνα 5.10: Απεικόνιση ομοιώματος
από γ-κάμερα με τοποθέτηση
υλικού Perspex πάνω από το ομοίωμα,
πάχους ίσο με 1cm.

Εικόνα 5.11: Aπεικόνιση ομοιώματος

Εικόνα 5.12: Aπεικόνιση ομοιώματος

από γ-κάμερα με τοποθέτηση υλικού

από γ-κάμερα με τοποθέτηση υλικού

Perspex πάνω από το ομοίωμα,

Perspex πάνω από το ομοίωμα,

πάχους ίσο με 2cm.

πάχους ίσο με 3cm.
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Εικόνα 5.13: Aπεικόνιση ομοιώματος από γκάμερα με τοποθέτηση υλικού Perspex πάνω
από το ομοίωμα, πάχους ίσο με 6 cm.
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6. Επεξεργασία δεδομένων και αποτελέσματα
Ακολούθως, αφού λήφθηκαν οι εικόνες από τα πειράματα, παρατηρήθηκε τόσο οπτικά όσο και ποιοτικά ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζεται η ποιότητα της εικόνας από
κάθε ένα από τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν: στατιστική διακύμανση των
φωτονίων που ανιχνεύονται λόγω του φαινομένου διάσπασης ραδιενεργών πυρήνων,
στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται με βάση τη διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα, στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται
λόγω της σκέδαση τους και από τον παράγοντα επιλογής του κατάλληλου ενεργειακού παραθύρου, και τέλος στατιστική διακύμανση των φωτονίων που ανιχνεύονται
λόγω της εξασθένισής τους.
Κατά την ποιοτική παρατήρηση έγινε υπολογισμός του ποσοστού της μέσης τιμής
του τυχαίου θορύβου που υπάρχει σε κάθε ίδιο εμβαδό περιοχής που επιλέχθηκε
στην εικόνα. Οι περιοχές που επιλέχθηκαν στην εικόνα είναι μία περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος και μια περιοχή στο υπόστρωμα του ομοιώματος. Αν δεν υπήρχε η στατιστική διακύμανση των φωτονίων που να οφείλεται σε
οποιονδήποτε παράγοντα, τότε θα αναμέναμε ότι ο αριθμός των φωτονίων που θα
ανιχνεύονταν από τη γ-κάμερα στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος θα
ήταν παντού ο ίδιος και ο αριθμός των φωτονίων που θα ανιχνεύονταν από τη γκάμερα σε όλο το υπόστρωμα του ομοιώματος, επίσης θα ήταν ίδιος. Όμως, επειδή
στην πραγματικότητα υπάρχει η στατιστική διακύμανση των ανιχνευόμενων φωτονίων, δεν ανιχνεύεται ο ίδιος αριθμός φωτονίων σε όλη τη ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος, ούτε ανιχνεύεται ο ίδιος αριθμός φωτονίων σε όλο το υπόστρωμα του
ομοιώματος. Αυτό το εμβαδό έχει την ίδια επιφάνεια και στο χώρο της εικόνας που
βρίσκεται η μεγάλη ‘ζεστή’ περιοχή και στο υπόστρωμα (background) του ομοιώματος, σε όλες τις από τη γ-κάμερα ληφθείσες εικόνες.
Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η κυκλική περιοχή που οριοθετήθηκε
για τον υπολογισμό του ποσοστού της μέσης τιμής του θορύβου βρίσκεται στην ίδια
θέση σε όλες τις εικόνες του ομοιώματος, στο μεγαλύτερο ‘ζεστό’ χώρο. Αντίστοιχα,
συμβαίνει και στις εικόνες όπου η κυκλική περιοχή που οριοθετήθηκε βρίσκεται στο
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υπόστρωμα του ομοιώματος. Το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για
οποιαδήποτε οριοθετημένη περιοχή που καθορίστηκε στην εικόνα του ομοιώματος,
ισούται με τον πολλαπλασιασμό του 100 επί το αποτέλεσμα που προκύπτει από το
άθροισμα της τιμής του κάθε θορύβου που έχει κάθε pixel της οριοθετημένης περιοχής της εικόνας προς τον αριθμό των pixels της οριοθετημένης περιοχής της εικόνας,
και είναι εκφρασμένο σε %. Δηλαδή, αν για παράδειγμα στην οριοθετημένη περιοχή
της εικόνας υπάρχουν n pixels και από κάθε pixel υπάρχει θόρυβοςi , όπου i=1,..n,
τότε το ποσοστό της μέσης τιμή του τυχαίου θορύβου θα είναι:
𝛑𝛐𝛔𝛐𝛔𝛕ό 𝛍έ𝛔𝛈𝛓 𝛕𝛊𝛍ή𝛓 𝛕𝛖𝛘𝛂ί𝛐𝛖 𝛉𝛐𝛒ύ𝛃𝛐𝛖 =
(

𝛕𝛖𝛘𝛂ί𝛐𝛓 𝛉ό𝛒𝛖𝛃𝛐𝛓𝟏 +⋯+ 𝛕𝛖𝛘𝛂ί𝛐𝛓 𝛉ό𝛒𝛖𝛃𝛐𝛓𝐧
𝐧

) . 𝟏𝟎𝟎%, όπου ο τυχαίος θόρυβος από κάθε pixel

της οριοθετημένης περιοχής προκύπτει από τη σχέση:
𝜟𝝈

τυχαίος θόρυβοςi = ± 𝑵 =
𝒊

̅
±𝜟√𝑵
𝑵

̅ | , Νi είναι ο α, όπου Δ ισούται με 𝚫 = |𝐍𝐢 − 𝐍

ριθμός φωτονίων που έχει καταγραφεί σε κάθε pixel (δηλαδή είναι η τιμή του κάθε
̅ = 𝑵𝟏 +⋯𝑵𝒏.
pixel) στην οριοθετημένη περιοχή στην εικόνα του ομοιώματος και 𝑵
𝒏
Ο υπολογισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου, όλες τις φορές,
έγινε με τη βοήθεια του προγράμματος ImageJ. Θα ακολουθήσουν οι εικόνες που
λήφθηκαν από τη γ-κάμερα για όλα τα πειράματα και σε αυτές τις εικόνες διακρίνεται το εμβαδόν κύκλου που έχει τοποθετηθεί στην περιοχή που απεικονίζει τη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος. Ακολούθως παρατίθενται οι ίδιες εικόνες
στις οποίες διακρίνεται η ίδια κυκλική περιοχή, ίδιου εμβαδού, ίσου με 832 pixels2
σε περιοχή του υποστρώματος στο ομοίωμα. Υπενθυμίζεται ότι η ενεργότητα του
ραδιοφαρμάκου στη ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος είναι τετραπλάσια από την ενεργότητα του ραδιοφαρμάκου του υποστρώματος του ομοιώματος.
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6.1. Προσδιορισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου
θορύβου σε οριοθετημένη περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή
του ομοιώματος και οπτική παρατήρηση της ποιότητας κάθε
εικόνας, λόγω του στατιστικού φαινομένου των ραδιενεργών
διασπάσεων
Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των
πυρήνων που θα έχουν αποδιεγερθεί εντός του χρονικού διαστήματος του χρόνου
απεικόνισης, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αριθμός των φωτονίων που θα ανιχνευτούν (counts), και τόσο μικρότερο θα είναι το ποσοστό μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για οποιαδήποτε περιοχή επιλεχθεί στην εικόνα που λαμβάνεται από τη γκάμερα.
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι εικόνες των πειραμάτων για διάφορες τιμές των counts
που καταγράφονται από τη γ-κάμερα, στις οποίες φαίνεται η κυκλική περιοχή, η οποία τοποθετείται στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή, προς υπολογισμό του ποσοστού
της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε αυτή την περιοχή.

Εικόνα 6.1: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.2: Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

περιοχή του ομοιώματος

περιοχή του ομοιώματος

(ανιχνευόμενα φωτόνια 200 kcts).

(ανιχνευόμενα φωτόνια 500 kcts).
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Εικόνα 6.3: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.4: Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

περιοχή του ομοιώματος

περιοχή του ομοιώματος

(ανιχνευόμενα φωτόνια 1 000 kcts).

(ανιχνευόμενα φωτόνια 2 000 kcts).

Το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που έχει υπολογιστεί για την κυκλική περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή στις πιο πάνω εικόνες, καταγράφεται
στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 6.1: Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για την κυκλική
περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή, λόγω φαινομένου των ραδιενεργών
διασπάσεων.
Συνολικός αριθμός ανιχνευόμενων φω- Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου
τονίων από τη γ-κάμερα

θορύβου

200 kcts

19.193%

500 kcts

14.271%

1000 kcts

10.333%

2000 kcts

7.935%

Όπως φαίνεται και από τα αριθμητικά αποτελέσματα του υπολογισμού, το ποσοστό
της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου είναι όλο και πιο μειωμένο με την αύξηση του
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αριθμού των φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα (counts). Συγκεκριμένα,
στην εικόνα στην οποία ο αριθμός των counts που καταγράφονται από τη γ-κάμερα
είναι 200 kcts, το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου είναι πιο μικρό σε
σχέση με το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που φαίνεται να παρουσιάζουν οι υπόλοιπες εικόνες. Η εικόνα που έχει σχηματιστεί από τη λήψη 500 kcts
φαίνεται να παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό τυχαίου θορύβου από την προηγούμενη
εικόνα, αλλά περισσότερο από το θόρυβο που φαίνεται να υπάρχει στις εικόνες όπου
έχουν ληφθεί 1000 kcts και 2000 kcts, αντίστοιχα. Γι’ αυτό η ποιότητα της εικόνας
που αντιστοιχεί στα 500 kcts είναι εμφανώς, με απλή οπτική παρατήρηση, καλύτερη
από την εικόνα που αντιστοιχεί στα 200 kcts, αλλά η ποιότητα της εικόνας των 500
kcts δεν είναι καλύτερη από τις εικόνες που λήφθηκαν μετά από ανίχνευση συνολικού αριθμού φωτονίων 1000 kcts και 2 000 kcts, αντίστοιχα. Η εικόνα που αντιστοιχεί στα 1000 kcts έχει αρκετά μειωμένο το ποσοστό μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου, σε σχέση με τις εικόνες οι οποίες αντιστοιχούν σε συνολικό αριθμό counts 200
kcts και 500 kcts, αντίστοιχα, γι’ αυτό και η ποιότητα της είναι εμφανώς καλύτερη.
Τέλος, η τελευταία εικόνα, στην οποία έγινε καθορισμός λήψης 2000 kcts από τη γκάμερα, έχει το μικρότερο ποσοστό μέσης τιμής τυχαίου θορύβου από όλες τις υπόλοιπες τρεις εικόνες, και ως εκ τούτου, η εικόνα που αντιστοιχεί στα 2000 kcts έχει
την καλύτερη ποιότητα εικόνας, γεγονός που μπορεί εύκολα κανείς να το παρατηρήσει οπτικά.
Συνεπώς, η οπτική παρατήρηση συμπίπτει με τα αριθμητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τον υπολογισμό του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου
και έτσι αποδεικνύεται και με τους δύο αυτούς τρόπους ότι η ποιότητα της εικόνας
παρουσιάζει βελτίωση κατά την αύξηση του αριθμού των counts (ανιχνευόμενων
φωτονίων) από τη γ-κάμερα.
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6.2. Προσδιορισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε οριοθετημένη περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή του
ομοιώματος και οπτική παρατήρηση της ποιότητας κάθε
εικόνας, με βάση τη διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα
Ακολουθούν οι σχετικές εικόνες που λήφθηκαν. Σε αυτές τις εικόνες διακρίνεται η
κυκλική περιοχή που έχει τοποθετηθεί στην πιο μεγάλη ‘ζεστή’ περιοχή προκειμένου
να υπολογιστεί, σε εκείνη την περιοχή, το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου.

Εικόνα 6.5: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.6:Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

περιοχή του ομοιώματος

περιοχή του ομοιώματος

(κατευθυντήρας LEHR)

(κατευθυντήρας HEGP)

Το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που έχει υπολογιστεί στην κυκλική περιοχή που έχει τοποθετηθεί στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή στις πιο πάνω εικόνες, καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 6.2: Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για την κυκλική
περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή, με βάση τη διακριτική ικανότητα του
κατευθυντήρα.
Κατευθυντήρας που χρησιμοποιήθηκε

Ποσοστό μέσης τιμής τυχαίου θορύβου

Κατευθυντήρας LEHR

7.936%

Κατευθυντήρας HEGP

13.558%

Σύμφωνα με τις αριθμητικές τιμές που προκύπτουν από τον υπολογισμό του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου της μεγαλύτερης ‘ζεστής’ περιοχής, η εικόνα που λήφθηκε από τη γ-κάμερα με χρήση του LEHR κατευθυντήρα, παρουσίασε
λιγότερο ποσοστό μέσης τιμής τυχαίου θορύβου από την εικόνα που προέκυψε με
χρήση του κατευθυντήρα HEGP. Επιπλέον, είναι φανερό με οπτική παρατήρηση των
παραπάνω δύο εικόνων, ότι η εικόνα που αντιστοιχεί στον κατευθυντήρα LEHR παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα της σε σχέση με τον κατευθυντήρα
HEGP.
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οι αριθμητικές τιμές των αποτελεσμάτων
που αφορούν το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου, ο οποίος υπάρχει
στη κάθε μια από τις δύο εικόνες, επιβεβαιώνονται και από την οπτική παρατήρηση
των εικόνων, των οποίων η ποιότητα εξαρτάται από το ποσοστό της μέσης τιμής του
τυχαίου θορύβου που υπάρχει σε αυτές.
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6.3. Προσδιορισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε οριοθετημένη περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή του
ομοιώματος και οπτική παρατήρηση της ποιότητας κάθε εικόνας,
λόγω σκέδασης φωτονίων και επιλογής του κατάλληλου ενεργειακού
παραθύρου στο φάσμα του ραδιονουκλιδίου 99mTc
Στη συνέχεια, παρατίθενται οι σχετικές εικόνες που λήφθηκαν. Σε αυτές τις εικόνες,
όπως και τις προηγούμενες φορές, διακρίνεται η κυκλική περιοχή στη μεγαλύτερη
‘ζεστή’ περιοχή, η οποία έχει τοποθετηθεί για σκοπούς υπολογισμού του ποσοστού
της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου στη συγκεκριμένη περιοχή.

Εικόνα 6.7: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.8: Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

περιοχή του ομοιώματος

περιοχή του ομοιώματος

(ενεργειακό παράθυρο στα

(ενεργειακό παράθυρο στα

140 ± 10 % keV )

160 ± 10 % keV )

Το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που έχει υπολογιστεί στην κυκλική περιοχή που έχει τοποθετηθεί στη ‘ζεστή’ περιοχή στις πιο πάνω εικόνες, καταγράφεται στον πίνακα:
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Πίνακας 6.3: Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για την κυκλική
περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή, λόγω σκέδασης φωτονίων και επιλογής του κατάλληλου ενεργειακού παραθύρου στο φάσμα του ραδιονουκλιδίου
99m

Tc.

Ενεργειακό παράθυρο που επιλέχθηκε

Ποσοστό μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου

Ενεργειακό παράθυρο: (140 ± 10%) keV

8.021%

Ενεργειακό παράθυρο: (160 ± 10%) keV

11.393%

Με βάση τα αριθμητικά αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, η εικόνα που αντιστοιχεί σε επιλογή του ενεργειακού παραθύρου στα (140 ± 10%) keV του φάσματος
του ραδιονουκλιδίου 99mTc έχει μικρότερο ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε σχέση με την εικόνα που αντιστοιχεί στην επιλογή του ενεργειακού παραθύρου στα (160 ± 10%) keV. Επίσης, με απλή οπτική παρατήρηση είναι φανερό ότι η
εικόνα που αντιστοιχεί σε επιλογή του ενεργειακού παραθύρου στα (140 ± 10%) keV
παρουσιάζει καλύτερη ποιότητα εικόνας από την εικόνα που αντιστοιχεί στην επιλογή του ενεργειακού παραθύρου στα (160 ± 10%) keV.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για ακόμα μια φορά η οπτική παρατήρηση συμπίπτει με τα αποτελέσματα που λήφθηκαν μετά από υπολογισμούς του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για τη ‘ζεστή’ περιοχή. Αποδεικνύεται
και πάλι ότι όσο μικρότερο είναι το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου
που υπολογίζεται για τη περιοχή που έχει οριοθετηθεί, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας.
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6.4. Προσδιορισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε οριοθετημένη περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή του
ομοιώματος και οπτική παρατήρηση της ποιότητας κάθε
εικόνας, λόγω εξασθένισης της έντασης της ακτινοβολίας
Ακολουθούν οι σχετικές εικόνες που έχουν ληφθεί από τα πειράματα που έγιναν.

Εικόνα 6.9: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.10: Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

περιοχή του ομοιώματος

περιοχή του ομοιώματος

(χωρίς τοποθέτηση Perspex)

(με τοποθέτηση Perspex πάχους 1cm)
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Εικόνα 6.11: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.12: Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’

περιοχή του ομοιώματος

περιοχή του ομοιώματος

(με τοποθέτηση Perspex πάχους 2cm)

(με τοποθέτηση Perspex πάχους 3cm)

Εικόνα 6.13: Κυκλική περιοχή που οριοθετήθηκε στη
μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος (με τοποθέτηση Perspex πάχους 6cm)

Αφού έχει τοποθετηθεί η κυκλική περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή στις παραπάνω εικόνες, έγινε υπολογισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για αυτές τις περιοχές, τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφονται στον επόμενο πίνακα.
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Πίνακας 6.4: Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για την κυκλική
περιοχή στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή, λόγω εξασθένισης της έντασης της
ακτινοβολίας.
Πάχος υλικού Perspex που τοποθετή- Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου
θηκε πάνω από το ομοίωμα

θορύβου

Πάχος του Perspex: 0cm, δηλαδή χωρίς 8.71%
τη τοποθέτηση Perspex πάνω από το ομοίωμα
Πάχος του Perspex: 1cm

9.158%

Πάχος του Perspex: 2cm

10.645%

Πάχος του Perspex: 3cm

10.875%

Πάχος του Perspex: 6cm

11.697%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναγράφονται στον προηγούμενο πίνακα, είναι
φανερό ότι το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που υπάρχει στην εικόνα, στην πιο ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος, αυξάνεται με την αύξηση του πάχους
του Perspex που τοποθετείται πάνω από το ομοίωμα.
Έτσι, όπως και όλες τις προηγούμενες φορές, ο αριθμητικός υπολογισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του θορύβου για τη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος, επιβεβαιώνεται και πάλι και με οπτική παρατήρηση, καθώς είναι φανερό ότι το
ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που παρουσιάζεται σε κάθε εικόνα,
στη συγκεκριμένη περιοχή, ολοένα και αυξάνεται με την αύξηση του πάχους του υλικού Perspex που τοποθετείται πάνω από το ομοίωμα και η ποιότητα εικόνας ολοένα και χειροτερεύει. Συγκεκριμένα, είναι φανερό ότι η καλύτερη ποιότητα στην εν
λόγω περιοχή, είναι στην εικόνα που δεν έχει τοποθετηθεί πάχος υλικού Perspex, πάνω από το ομοίωμα.
Διαφαίνεται, επίσης ότι η σειρά χειροτέρευσης της ποιότητας στην εν λόγω περιοχή
της εικόνας του ομοιώματος (μετά από τη μη τοποθέτηση υλικού πάνω από το ομοί-
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ωμα), είναι αρχικά η εικόνα που λήφθηκε μετά από τοποθέτηση υλικού πάχους 1cm
πάνω από το ομοίωμα, ακολούθως η εικόνα που αντιστοιχεί στην τοποθέτηση 2cm
υλικού πάνω από το ομοίωμα και στη συνέχεια η εικόνα που είναι αποτέλεσμα της
τοποθέτησης 3cm υλικού πάνω από το ομοίωμα. Είναι φανερό, ότι η τοποθέτηση υλικού πάχους 6cm πάνω από το ομοίωμα χειροτερεύει κατά πολύ την ποιότητα εικόνας, τόσο σε όλη την εικόνα όσο και στη κυκλική περιοχή που οριοθετήθηκε στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος, σε σχέση με τις προηγούμενες εικόνες
που παρατίθενται σε αυτό το υποκεφάλαιο.

6.5. Προσδιορισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε οριοθετημένη περιοχή στο υπόστρωμα του ομοιώματος και
οπτική παρατήρηση της ποιότητας κάθε εικόνας, λόγω του
στατιστικού φαινομένου των ραδιενεργών διασπάσεων
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ίδιες εικόνες που παρατέθηκαν και στο υποκεφάλαιο
5.1, δηλαδή οι εικόνες των πειραμάτων για διάφορες τιμές των counts που καταγράφονται από τη γ-κάμερα, και στις οποίες φαίνεται η κυκλική περιοχή που τοποθετείται στη περιοχή του υποστρώματος του ομοιώματος, προς υπολογισμό του ποσοστού
της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε αυτή την περιοχή.
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Εικόνα 6.14: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.15:Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα

του ομοιώματος

του ομοιώματος

(ανιχνευόμενα φωτόνια 200 kcts)

(ανιχνευόμενα φωτόνια 500 kcts)

Εικόνα 6.16: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.17:Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα

του ομοιώματος

του ομοιώματος

(ανιχνευόμενα φωτόνια 1000 kcts)

(ανιχνευόμενα φωτόνια 2000 kcts)

Το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που υπολογίστηκε στην κυκλική
περιοχή που έχει τοποθετηθεί στο υπόστρωμα του ομοιώματος στις πιο πάνω εικόνες,
καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 6.5: Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για την κυκλική
περιοχή στο υπόστρωμα του ομοιώματος, λόγω φαινομένου των ραδιενεργών
διασπάσεων.
Συνολικός αριθμός ανιχνευόμενων φω- Ποσοστό μέσης τιμής του τυχαίου θοτονίων από τη γ-κάμερα

ρύβου

200 kcts

11.801%

500 kcts

8.18%

1000 kcts

6.682%

2000 kcts

4.588%

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αριθμητικών τιμών, το ποσοστό της μέσης τιμής
του τυχαίου θορύβου μειώνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των counts.
Για μια ακόμα φορά, τα αποτελέσματα των υπολογισμών συμπίπτουν με την οπτική
παρατήρηση, αφού είναι φανερό ότι η κυκλική περιοχή που οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα του ομοιώματος παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη βελτίωση οπτικά, με την
αύξηση του αριθμού των counts που καθορίζεται να λαμβάνεται από τη γ-κάμερα.
Συγκεκριμένα, η εν λόγω κυκλική περιοχή φαίνεται να έχει τη χειρότερη εμφάνιση
στην εικόνα που αντιστοιχεί στα 200 kcts. Ακολούθως, η ίδια περιοχή, παρατηρείται
πιο βελτιωμένη οπτικά στην εικόνα που έχει ληφθεί μετά από ανίχνευση 500 kcts από
τη γ-κάμερα, ενώ ιδιαίτερη βελτίωση σε αυτή την κυκλική περιοχή φαίνεται στην
εικόνα των 1000 kcts. Η εικόνα που αντιστοιχεί στα 2000 kcts, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελτίωση οπτικά από όλες τις προαναφερθείσες εικόνες αυτού του υποκεφαλαίου.
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6.6. Προσδιορισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε οριοθετημένη περιοχή στο υπόστρωμα του ομοιώματος και
οπτική παρατήρηση της ποιότητας κάθε εικόνας, με βάση τη
διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα
Στη συνέχεια, φαίνονται οι ίδιες δύο εικόνες που παρουσιάστηκαν και στο κεφάλαιο
5.2., δηλαδή μια εικόνα που λήφθηκε από τη γ-κάμερα με χρήση του κατευθυντήρα
LEHR και μια εικόνα που λήφθηκε με χρήση του κατευθυντήρα HEGP. Σε αυτές τις
εικόνες διακρίνεται η κυκλική περιοχή που οριοθετήθηκε στην περιοχή του υποστρώματος του ομοιώματος προς υπολογισμό του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε αυτή την περιοχή.

Εικόνα 6.18: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.19:Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα του

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα του

ομοιώματος

ομοιώματος

(κατευθυντήρας LEHR)

(κατευθυντήρας HEGP)

Το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που υπολογίστηκε στην κυκλική
περιοχή που έχει οριοθετηθεί σε κάποια περιοχή του υποστρώματος στο ομοίωμα,
στις πιο πάνω εικόνες, καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 6.6 : Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για την κυκλική
περιοχή στο υπόστρωμα του ομοιώματος, με βάση τη διακριτική ικανότητα του
κατευθυντήρα.
Κατευθυντήρας που χρησιμοποιήθηκε Ποσοστό μέσης τιμής τυχαίου θορύκατά τη διάρκεια του πειράματος

βου

Κατευθυντήρας LEHR

4.589%

Κατευθυντήρας HEGP

5.886%

Όπως φαίνεται και από τις αριθμητικές τιμές του παραπάνω πίνακα υπολογίστηκε ότι
για τη συγκεκριμένη περιοχή το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου της
εικόνας που λήφθηκε με χρήση του κατευθυντήρα LEHR είναι μικρότερο από αυτό
που υπάρχει στην εικόνα που λήφθηκε με χρήση του κατευθυντήρα HEGP.
Τα αριθμητικά αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα επιβεβαιώνονται και με οπτική
παρατήρηση. Η ποιότητα της εικόνας της συγκεκριμένης περιοχής, που λήφθηκε μετά από χρήση του κατευθυντήρα LEHR παρουσιάζει ιδιαίτερη βελτίωση σε σχέση με
αυτή για την ίδια περιοχή που λήφθηκε με χρήση του κατευθυντήρα HEGP.
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6.7. Προσδιορισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε οριοθετημένη περιοχή στο υπόστρωμα του ομοιώματος και
οπτική παρατήρηση της ποιότητας κάθε εικόνας, λόγω σκέδασης
φωτονίων και επιλογής του κατάλληλου ενεργειακού παραθύρου στο
φάσμα του ραδιονουκλιδίου 99mTc
Ακολούθως, παρουσιάζονται οι ίδιες εικόνες που παρουσιάστηκαν και στο υποκεφάλαιο 5.3., οι οποίες είναι εικόνες που λήφθηκαν μετά από καθορισμό συγκεκριμένου
ενεργειακού παραθύρου. Για τη λήψη της πρώτης εικόνας το ενεργειακό παράθυρο
καθορίστηκε στα (140 ± 10%) keV του φάσματος του ραδιονουκλιδίου

Tc και για

99m

τη λήψη της δεύτερης εικόνας στα (160 ± 10%) keV. Και πάλι, όπως και στις προηγούμενες φορές, φαίνεται στις παρακάτω εικόνες η κυκλική περιοχή που οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα του ομοιώματος, για να υπολογιστεί το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου αυτής της περιοχής.

Εικόνα 6.20: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.21:Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα του

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα του

ομοιώματος

ομοιώματος

(ενεργειακό παράθυρο στα

(ενεργειακό παράθυρο στα

140 ± 10% keV)

160 ± 10% keV)
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Το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που έχει υπολογιστεί στην κυκλική περιοχή που έχει τοποθετηθεί στην περιοχή του υποστρώματος του ομοιώματος,
στις πιο πάνω εικόνες, καταγράφεται στον πιο κάτω πίνακα.
Πίνακας 6.7: Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για την κυκλική
περιοχή στο υπόστρωμα του ομοιώματος, λόγω της σκέδασης φωτονίων και της
επιλογής του κατάλληλου ενεργειακού παραθύρου στο φάσμα του ραδιονουκλιδίου 99mTc.
Ενεργειακό παράθυρο που επιλέχθηκε

Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου
θορύβου

Ενεργειακό παράθυρο: (140 ± 10%) keV

5.577%

Ενεργειακό παράθυρο: (160 ± 10%) keV

7.061%

Τα αριθμητικά αποτελέσματα του πιο πάνω πίνακα δείχνουν ότι το μικρότερο ποσοστό μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου της συγκεκριμένης περιοχής στο υπόστρωμα
του ομοιώματος υπολογίστηκε στην εικόνα που η επιλογή του ενεργειακού παραθύρου έγινε στα (140 ± 10 %) keV του φάσματος του ραδιονουκλιδίου 99mTc .
Η οπτική παρατήρηση των παραπάνω εικόνων συμφωνεί με τα αποτελέσματα του
πίνακα, αφού είναι φανερό ότι την καλύτερη ποιότητα εικόνας στην εν λόγω περιοχή
παρουσιάζει η εικόνα που αντιστοιχεί στην επιλογή του ενεργειακού παραθύρου στα
(140 ± 10 %) keV του φάσματος του ραδιονουκλιδίου 99mTc. Η ποιότητα της εικόνας
που αντιστοιχεί στα (160 ± 10 %) keV του φάσματος του ραδιονουκλιδίου

99m

Tc,

φαίνεται να είναι χειρότερη από αυτή στα (140 ± 10 %) keV. Υπενθυμίζεται και πάλι,
ότι όσο πιο καλή είναι η ποιότητα μιας εικόνας, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό
μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που παρουσιάζεται σε αυτή την εικόνα.
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6.8. Προσδιορισμός του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε οριοθετημένη περιοχή στο υπόστρωμα του ομοιώματος και
οπτική παρατήρηση της ποιότητας κάθε εικόνας, λόγω εξασθένισης
της έντασης της ακτινοβολίας
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ίδιες εικόνες που παρατέθηκαν και στο υποκεφάλαιο 5.4. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη εικόνα λήφθηκε χωρίς τοποθέτηση υλικού Perspex πάνω από το ομοίωμα, ενώ οι υπόλοιπες εικόνες λήφθηκαν μετά από τοποθέτηση υλικού Perspex πάνω από το ομοίωμα, πάχους 1cm, 2cm, 3cm και 6cm, αντίστοιχα. Σε αυτές τις εικόνες φαίνεται η κυκλική περιοχή που έχει οριοθετηθεί στο υπόστρωμα του ομοιώματος με σκοπό τον υπολογισμό του ποσοστού της μέσης τιμής
του τυχαίου θορύβου αυτής της περιοχής.

Εικόνα 6.22: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.23: Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα του

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα του

ομοιώματος

ομοιώματος

(χωρίς τοποθέτηση Perspex)

(με τοποθέτηση Perspex πάχους 1cm)
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Εικόνα 6.24: Κυκλική περιοχή που

Εικόνα 6.25: Κυκλική περιοχή που

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα του

οριοθετήθηκε στο υπόστρωμα του

ομοιώματος

ομοιώματος

(με τοποθέτηση Perspex πάχους 2cm)

(με τοποθέτηση Perspex πάχους 3cm)

Εικόνα 6.26: Κυκλική περιοχή που οριοθετήθηκε στο
υπόστρωμα του ομοιώματος (με τοποθέτηση Perspex
πάχους 6cm)

Μετά την τοποθέτηση της κυκλικής περιοχής στην περιοχή του υποστρώματος στο
ομοίωμα στις πιο πάνω εικόνες, υπολογίστηκε το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου σε κάθε εικόνα και τα αποτελέσματα καταγράφηκαν στον παρακάτω
πίνακα.
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Πίνακας 6.8: Ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για την κυκλική
περιοχή στο υπόστρωμα του ομοιώματος, λόγω της εξασθένισης της έντασης της
ακτινοβολίας.
Πάχος υλικού Perspex που τοποθετή- Ποσοστό μέσης τιμής του τυχαίου θοθηκε πάνω από το ομοίωμα

ρύβου

Πάχος του Perspex: 0cm, δηλαδή χωρίς 5.014%
τη τοποθέτηση Perspex πάνω από το ομοίωμα
πάχος του Perspex: 1cm

5.546%

πάχος του Perspex: 2cm

6.052%

πάχος του Perspex: 3cm

6.507%

πάχος του Perspex: 6cm

8.392%

Όπως φαίνεται και από τις αριθμητικές τιμές των αποτελεσμάτων του πιο πάνω πίνακα, το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που παρουσιάζεται στην εικόνα που λήφθηκε μετά από τοποθέτηση υλικού Perspex πάχους 6cm πάνω από το ομοίωμα στην εν λόγω περιοχή, είναι μεγαλύτερο, καθώς είναι μεγαλύτερο το πάχος
του υλικού Perspex.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, η σειρά των εικόνων στις οποίες υπολογίστηκε αύξηση του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για τη
συγκεκριμένη περιοχή του ομοιώματος είναι η εικόνα που λήφθηκε μετά από τοποθέτηση υλικού Perspex πάχους 1cm πάνω από το ομοίωμα, η εικόνα με τοποθέτηση
υλικού Perspex πάχους 2cm πάνω από το ομοίωμα, η εικόνα που λήφθηκε από τοποθέτηση υλικού Perspex πάχους 3cm πάνω από το ομοίωμα και τέλος, η εικόνα που
λήφθηκε από τοποθέτηση υλικού Perspex πάχους 6cm πάνω από το ομοίωμα.
Η οπτική παρατήρηση επιβεβαιώνει και πάλι τα αριθμητικά αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα, αφού φαίνεται ότι η ποιότητα εικόνας στην κυκλική περιοχή που έ130

χει τοποθετηθεί στην εικόνα, ολοένα και χειροτερεύει καθώς αυξάνεται το πάχος του
υλικού Perspex που τοποθετείται πάνω από το ομοίωμα.
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7. Συμπεράσματα
Σε αυτή την Εργασία στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι παράγοντες στατιστικής διακύμανσης των φωτονίων που ανιχνεύονται λόγω του φαινομένου διάσπασης
ραδιενεργών πυρήνων, με βάση τη διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα, λόγω
της σκέδασης φωτονίων και της επιλογής του κατάλληλου ενεργειακού παραθύρου,
και λόγω της εξασθένισης της έντασης της ακτινοβολίας, επηρεάζουν τη ποιότητα
της εικόνας που λαμβάνεται από τη γ-κάμερα. Γι’ αυτό, ένας στόχος ήταν ο ποιοτικός
έλεγχος του τρόπου με τον οποίο επηρεάζεται η ποιότητα της εικόνας με υπολογισμό
του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου από μια οριοθετημένη περιοχή
στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή του ομοιώματος και στο υπόστρωμα του ομοιώματος, αφού σε αυτές τις δύο περιοχές έχει γίνει διαφορετική χορήγηση ποσότητας ραδιοφαρμάκου ανά ml. Επιπλέον στόχος ήταν ο έλεγχος της ποιότητας εικόνας με οπτική παρατήρηση της οριοθετημένης περιοχής όπου υπολογίστηκε το ποσοστό της
μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου.
Μετά την επεξεργασία και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων που καταγράφηκαν στο
Κεφάλαιο 6 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
(1.) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υποκεφαλαίου 6.1. και 6.5., είναι φανερό ότι
η ποιότητα της εικόνας παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερη βελτίωση καθώς αυξάνεται
ο αριθμός των ανιχνευόμενων από τη γ-κάμερα φωτονίων (counts). Το γεγονός αυτό
γίνεται κατανοητό τόσο μέσω των αριθμητικών τιμών για το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου από τις δύο κυκλικές περιοχές στην κάθε εικόνα, όσο και
από την οπτική παρατήρηση ολόκληρης της εικόνας.
Αξίζει να γίνει η υπενθύμιση ότι ο αριθμός των counts εξαρτάται τόσο από την ενεργότητα του ραδιοφαρμάκου που χορηγείται, όσο και από το χρόνο απεικόνισης [24].
Γι’ αυτό σε μια απεικονιστική εξέταση με γ-κάμερα θα πρέπει να γίνει χορήγηση κατάλληλης ενεργότητας ραδιοφαρμάκου στο σώμα του ασθενούς και να ρυθμιστεί ο
χρόνος απεικόνισης, ώστε να γίνει ανίχνευση των απαραίτητων φωτονίων που εκπέμπονται από το υπό εξέταση όργανο, προκειμένου να ληφθεί μια καλής ποιότητας
εικόνα, χωρίς όμως να γίνει υπερβολική χορήγηση ενεργότητας ραδιοφαρμάκου και
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χωρίς ο χρόνος απεικόνισης να είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Είναι σημαντικό η ενεργότητα που χορηγείται στον ασθενή να μην είναι πολύ μεγάλη, ώστε να μην εκτίθεται ο
ασθενής σε πολλή ακτινοβολία. Επίσης, το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για τη
διεξαγωγή της απεικονιστικής εξέτασης με γ-κάμερα θα πρέπει να μην είναι ιδιαίτερα
μεγάλο, ώστε να επιτρέπεται η διεξαγωγή όλο και περισσότερων τέτοιων εξετάσεων
κατά τη διάρκεια της ημέρας και να επωφελούνται περισσότεροι ασθενείς. Από αυτά
λοιπόν προκύπτει η αναγκαιότητα της έρευνας, σε μεταγενέστερο στάδιο, της εύρεσης του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει μείωση της χορηγούμενης ενεργότητας στο ανθρώπινο σώμα και μείωση του χρόνου απεικόνισης, χωρίς να επηρεάζεται η διαγνωστική αξία της εικόνας.
(2.) Με βάση τα αποτελέσματα που αφορούν τις δύο εικόνες που έχουν ληφθεί από
τους δύο κατευθυντήρες, τον κατευθυντήρα χαμηλής ενέργειας μεγάλης διακριτικής
ικανότητας (LEHR) και τον κατευθυντήρα μεγάλης ενέργειας γενικής χρήσης
(HEGP) (υποκεφάλαια 6.2. και 6.6.), φαίνεται ότι η εικόνα με την καλύτερη ποιότητα
ήταν αυτή με χρήση του κατευθυντήρα LEHR. Αυτή η εικόνα παρουσίασε αρκετά
καλύτερη ποιότητα σε όλο το εύρος της, και μάλιστα όχι μόνο στις δύο κυκλικές περιοχές όπου υπολογίστηκε το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου, γεγονός που οφείλεται στην ύπαρξη λιγότερου τυχαίου θορύβου σε όλη την εικόνα.
Το γεγονός αυτό μπορεί να επεξηγηθεί ως εξής. Ο κατευθυντήρας χαμηλής ενέργειας
μεγάλης διακριτικής ικανότητας (LEHR) παρουσιάζει μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα από τον κατευθυντήρα μεγάλης ενέργειας γενικής χρήσης (HEGP). Αυτό, επιτρέπει την ανίχνευση και καταγραφή δύο ξεχωριστών γεγονότων, η απόσταση μεταξύ των οποίων είναι πολύ μικρή κάτι το οποίο δεν επιτυγχάνεται σε τόσο μεγάλο
βαθμό από τον κατευθυντήρα HEGP. Η μεγάλη αυτή διακριτική ικανότητα του κατευθυντήρα LEHR οφείλεται στις μικρότερες οπές και στο μικρό πάχος των τοιχωμάτων των διαφραγμάτων που παρουσιάζει σε σχέση με τη διάμετρο των οπών του κατευθυντήρα HEGP και του πάχους των τοιχωμάτων των διαφραγμάτων του τελευταίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας καλύτερης εικόνας, με περισσότερη
λεπτομέρεια και λιγότερο τυχαίο θόρυβο, όταν κατά την απεικονιστική εξέταση
Tc με γ-κάμερα γίνεται χρήση του κατευθυντήρα LEHR. Γι’ αυτό, αντιθέτως, η
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εικόνα που λαμβάνεται όταν χρησιμοποιείται ο κατευθυντήρας HEGP, δεν έχει τόσο
καλή ποιότητα και απεικονίζονται λιγότερες λεπτομέρειες. Σε αυτό συμφωνούν και
τα αριθμητικά αποτελέσματα των υποκεφαλαίων 6.2. και 6.6., αφού με τη χρήση του
κατευθυντήρα HEGP το ποσοστό της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου που υπολογίστηκε και για τις δύο περιοχές που οριοθετήθηκαν ήταν μεγαλύτερο από αυτό του
κατευθυντήρα LEHR.
Συνεπώς, με βάση τα προαναφερθέντα, ο κατευθυντήρας LEHR είναι χρήσιμος στις
περιπτώσεις όπου για τη διεξαγωγή των απεικονιστικών εξετάσεων χρειάζεται να γίνει λεπτομερής απεικόνιση μικρών δομών του ανθρώπινου σώματος, υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τη λήψη των δεδομένων από
το υπό εξέταση όργανο και τη δημιουργία εικόνας.
Αντιθέτως, ο κατευθυντήρας HEGP χρησιμοποιείται στις εξετάσεις με γ-κάμερα στις
οποίες για τις υπό εξέταση περιοχές του ανθρώπινου σώματος δεν είναι απαραίτητη η
ύπαρξη λεπτομερειών στην εικόνα που λαμβάνεται και το υπό διερεύνηση ισότοπο
είναι υψηλής ενέργειας, όπως για παράδειγμα το 131I (ο LEHR κατευθυντήρας δεν θα
μπορούσε να σταματήσει μη κάθετες στον κρύσταλλο ακτίνες υψηλής ενέργειας του
131

I). Επίσης, με τη χρήση του κατευθυντήρα HEGP, το χρονικό διάστημα που χρειά-

ζεται για τη διεκπεραίωση της απεικονιστικής εξέτασης με γ-κάμερα είναι πολύ μικρό, λόγω της μεγάλης διαμέτρου των οπών του κατευθυντήρα. Οι μεγάλες του οπές
βοηθούν ώστε να γίνει ανίχνευση του απαιτούμενου αριθμού φωτονίων (counts) σε
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα - μικρότερο από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα
της χρήσης του κατευθυντήρα LEHR.
(3.) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικά με τις εικόνες που λήφθηκαν μετά από
καθορισμό συγκεκριμένου ενεργειακού παραθύρου (υποκεφάλαια 6.3. και 6.7.), γίνεται κατανοητό ότι καλύτερη ποιότητα, τόσο στις δύο κυκλικές περιοχές που οριοθετήθηκαν στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή και στο υπόστρωμα του ομοιώματος, όσο
και σε ολόκληρη την εικόνα, παρουσιάζει η εικόνα που για τη λήψη της έγινε επιλογή του ενεργειακού παραθύρου στα (140 ± 10 %) keV του φάσματος του ραδιονουκλιδίου 99mTc. Η εικόνα που αντιστοιχεί στο ενεργειακό παράθυρο των (160 ± 10 %)

134

keV παρουσιάζει χειρότερη ποιότητα από την εικόνα που αντιστοιχεί στο ενεργειακό
παράθυρο των (140 ± 10 %) keV. Αυτό το γεγονός αποδεικνύεται και με τα αριθμητικά αποτελέσματα του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου για τις περιοχές που οριοθετήθηκαν στις δύο περιοχές του ομοιώματος, αφού σύμφωνα με αυτά, οι οριοθετημένες περιοχές της εικόνας που αντιστοιχεί σε επιλογή του ενεργειακού παραθύρου στα (140 ± 10%) keV παρουσίασαν μικρότερο ποσοστό μέσης τιμής
τυχαίου θορύβου από τις αντίστοιχες περιοχές της εικόνας που λήφθηκε με το ενεργειακό παράθυρο στα (160 ± 10%) keV.
Το ότι την καλύτερη ποιότητα εικόνας παρουσιάζει αυτή που αντιστοιχεί στο ενεργειακό παράθυρο των (140 ± 10 %) keV εξηγείται από το γεγονός ότι το ραδιονουκλίδιο

Tc κατά την αποδιέγερση του εκπέμπει φωτόνια με ενέργεια ίση με 140
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keV [24]. Άρα, κατά την επιλογή του ενεργειακού παραθύρου που περιέχει αυτή την
τιμή ενέργειας, συμπεριλαμβάνονται σε αυτό φωτόνια που έχουν ενέργεια από 126
keV μέχρι 154 keV, τα οποία θα συντελέσουν στη δημιουργία εικόνας. Η εικόνα που
αντιστοιχεί στην επιλογή του ενεργειακού παραθύρου στα (160 ± 10 %) keV είναι
αποτέλεσμα της ανίχνευσης των φωτονίων που η ενέργεια τους αντιστοιχεί σε 146
keV μέχρι 174 keV. Αυτό το ενεργειακό εύρος δεν περιλαμβάνει την ενέργεια των
φωτονίων που εκπέμπονται από το ραδιονουκλίδιο, δηλαδή των 140 keV, με αποτέλεσμα να δημιουργείται εικόνα με φωτόνια που δεν έχουν την κατάλληλη ενέργεια,
γεγονός που δημιουργεί τυχαίο θόρυβο στην εικόνα και επηρεάζει την ποιότητά της.
Γι’ αυτό, αναλόγως του ραδιονουκλιδίου που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διεξαγωγή
μιας απεικονιστικής εξέτασης με γ-κάμερα, θα πρέπει να ρυθμιστεί το εύρος του ενεργειακού παραθύρου ώστε να συμπεριλαμβάνεται η ενέργεια των φωτονίων τα οποία εκπέμπονται κατά την αποδιέγερση του ραδιονουκλιδίου που χρησιμοποιείται
για την εξέταση.
(4.) Βάσει των αποτελεσμάτων σχετικά με την εικόνα που λήφθηκε χωρίς τοποθέτηση υλικού Perspex πάνω από το ομοίωμα και σχετικά με τις εικόνες που λήφθηκαν
μετά από τοποθέτηση υλικού Perspex πάνω από το ομοίωμα, (υποκεφάλαια 6.4. και
6.8.), είναι κατανοητό ότι η εικόνα με την καλύτερη ποιότητα, τόσο στις οριοθετημέ-
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νες περιοχές της στη μεγαλύτερη ‘ζεστή’ περιοχή και στο υπόστρωμα του ομοιώματος, όσο και σε ολόκληρη την εικόνα, είναι αυτή που κατά τη λήψη της δεν έχει τοποθετηθεί υλικό Perspex πάνω από το ομοίωμα. Η σειρά σύμφωνα με την οποία η
ποιότητα των εικόνων γίνεται όλο και χειρότερη είναι πρώτα η εικόνα που λήφθηκε
μετά από τοποθέτηση υλικού Perspex πάνω από το ομοίωμα, πάχους ίσου με 1cm,
αυτή με πάχος 2cm, αυτή με πάχος 3cm πάνω από το ομοίωμα και, τέλος, αυτή με
πάχος 6cm. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει και από οπτική παρατήρηση των εικόνων, αλλά και από τα αποτελέσματα του ποσοστού της μέσης τιμής του τυχαίου θορύβου των οριοθετημένων περιοχών που προαναφέρθηκαν.
Η εξήγηση για το λόγο που η σειρά χειροτέρευσης της ποιότητας της εικόνας είναι
αυτή που προαναφέρθηκε, είναι η εξής. Αρχικά, η εικόνα που λήφθηκε χωρίς την τοποθέτηση υλικού Perspex πάνω από το ομοίωμα παρουσιάζει την καλύτερη ποιότητα
από όλες τις υπόλοιπες εικόνες για το λόγο ότι η ακτινοβολία που εκπέμφθηκε από
το ομοίωμα έχει υποστεί τη λιγότερη εξασθένιση, η οποία όμως δεν οφείλεται στην
αλληλεπίδραση των φωτονίων που εκπέμφθηκαν από το ομοίωμα με υλικό Perspex,
αλλά στην αλληλεπίδραση τους με την πάνω επιφάνεια του ομοιώματος. Οι υπόλοιπες εικόνες, που για τη λήψη τους έχει τοποθετηθεί υλικό Perspex πάνω από το ομοίωμα, παρουσιάζουν χειρότερη ποιότητα από την εικόνα που προαναφέρθηκε, επειδή αρκετά από τα φωτόνια που εκπέμφθηκαν από το ομοίωμα αλληλεπίδρασαν με
το υλικό Perspex και άλλα αλληλεπίδρασαν και με την επιφάνεια του ομοιώματος,
αρχικά, και ακολούθως αλληλεπίδρασαν και με το υλικό Perspex. Όσο πιο μεγάλο
είναι το πάχος του υλικού Perspex που έχει τοποθετηθεί πάνω από το ομοίωμα, τόσο
μεγαλύτερη μείωση θα υπάρξει στην ένταση της ακτινοβολίας γ που εκπέμπεται από
το ομοίωμα στο οποίο έχει προηγηθεί χορήγηση δόσης ραδιοφαρμάκου. Γι’ αυτό το
λόγο, όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος του υλικού Perspex που έχει τοποθετηθεί πάνω
από το ομοίωμα, τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα της εικόνας και τόσο περισσότερος
είναι ο τυχαίος θόρυβος που υπάρχει στην εικόνα.
Το πρόβλημα αυτό μπορεί να διορθωθεί με τη χρήση του SPECT/CT, αφού με τη
βοήθειά του είναι δυνατό να διορθωθεί η εξασθένιση της έντασης της ακτινοβολίας
και να υπολογιστεί ο συντελεστής εξασθένισης, μ [7, Κεφ.11.3]. Από το σύστημα
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Υπολογιστικής Τομογραφίας προσπίπτει ακτινοβολία Χ έντασης I0 πάνω στο υπό εξέταση όργανο, I είναι η ένταση της ακτινοβολίας που εξέρχεται από το όργανο και
υποθέτουμε ότι η τιμή του Ι αντιστοιχεί στην ενέργεια των φωτονίων που ανιχνεύονται από τη γ-κάμερα [7, Κεφ.11.3]. Συνεπώς, από τη σχέση I=I0e-μx για την ακτινοβολία γ, είναι γνωστή η τιμή του I γιατί την μετρά το CT. Η τιμή του I0 δεν είναι
γνωστή επειδή δεν είναι γνωστή η τιμή της ενέργειας που είχαν τα φωτόνια πριν την
εξασθένιση τους [7, Κεφ.11.3]. Το μ υπολογίζεται από το CT και το x το μετρά το
CT, όπου x είναι το πάχος του υπό εξέταση οργάνου, μέσα από το οποίο πέρασε η
ακτινοβολία Χ και υποθέτουμε ότι αυτή η απόσταση είναι ίδια με την απόσταση που
διήνυσε η ακτινοβολία-γ από το σημείο εκπομπής της μέχρι την έξοδο της από το υπό
εξέταση όργανο [7, Κεφ.11.3]. Άρα, από τη σχέση I=I0e-μx , ο μόνος άγνωστος ουσιαστικά είναι το I0 και υπολογίζεται η τιμή του [7, Κεφ.11.3]. Έτσι, γίνεται καινούργια ανακατασκευή της εικόνας, ώστε να προσεγγίζει κατά το μέγιστο δυνατόν την
εικόνα που θα λαμβάνουμε αν δεν υπήρχε εξασθένιση φωτονίων [7, Κεφ.11.3].
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Π.1. Ακτινοπροστασία
Στο τμήμα της ΠΙ, εκτός από τους ασθενείς στους οποίους χορηγείται ποσότητα ραδιοφαρμάκου, ακτινοβολία εκπέμπεται και από τα ραδιοφάρμακα και από τη γεννήτρια παραγωγής ραδιοφαρμάκων [7, Κεφ.12.4]. Αυτή την ακτινοβολία μπορεί να λάβει τόσο ο ίδιος ο ασθενής, όσο και το προσωπικό, αλλά και τα άτομα που συνοδεύουν τον ασθενή [7, Κεφ.12.4]. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να λαμβάνονται κάποια μέτρα προστασίας και για τις τρεις προαναφερθείσες ομάδες, κάτι στο οποίο γίνεται
αναφορά στα επόμενα υποκεφάλαια.

Π.1.1. Προστασία του επαγγελματικού πληθυσμού από την
ακτινοβολία
Τα άτομα που δουλεύουν στο εργαστήριο της ΠΙ μπορεί να δεχθούν ακτινοβολία είτε
από τα ραδιοφάρμακα είτε από τον ασθενή στον οποίο γίνεται χορήγηση ραδιοφαρμάκου. Γι’ αυτό χρειάζεται να λαμβάνονται κάποια μέτρα ώστε η ακτινοβολία που
δέχονται να είναι όσο το δυνατό λιγότερη.
Συγκεκριμένα, καταρχήν το προσωπικό εργασίας μπορεί να ακτινοβοληθεί από τα
ραδιοφάρμακα που βρίσκονται φυλαγμένα [7, Κεφ.12.4]. Ως εκ τούτου, καθίσταται
απαραίτητη η φύλαξη τους σε δοχεία που το υλικό κατασκευής τους είναι ο μόλυβδος [7, Κεφ.12.4], αφού ο μόλυβδος έχει μεγάλο ατομικό αριθμό και μεγάλη πυκνότητα [30], γεγονός που συμβάλλει στην απορρόφηση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Σε τέτοια δοχεία, κατασκευασμένα από μόλυβδο, φυλάσσεται και η γεννήτρια
παραγωγής

Tc [7, Κεφ.12.4]. Η παρασκευή ραδιοφαρμάκων συμβαίνει σε εστία

99m

εργασίας που είναι κι αυτή θωρακισμένη από μόλυβδο και στην οποία υπάρχει ένα
παράθυρο που είναι φτιαγμένο από μολυβδύαλο, (εικόνα Π.1.1) [7, Κεφ.12.4].
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Εικόνα Π.1.1: Εστία εργασίας η οποία είναι θωρακισμένη και στην οποία παρασκευάζονται τα ραδιοφάρμακα [50].
Ένας άλλος τρόπος προστασίας από τη λήψη ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τα
ραδιοφάρμακα είναι η χρήση γαντιών και ιατρικής ποδιάς από το επαγγελματικό
προσωπικό, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά ραδιοφαρμάκου που μπορεί να γίνει
μετά από επαφή του προσωπικού με το ραδιοφάρμακο [7, Κεφ.12.4]. Είναι σημαντικό ακόμα να αναφερθεί ότι όλα όσα χρειάζεται να γίνουν με χρήση των ραδιοφαρμάκων πρέπει να γίνονται στο ‘θερμό εργαστήριο’, το οποίο θα πρέπει να έχει θωρακιστεί και αυτό από μόλυβδο [7, Κεφ.12.4]. Στο ‘θερμό εργαστήριο’ φυλάγονται τα
ραδιονουκλίδια και όσα απορρίμματα έχουν έρθει σε επαφή με ραδιοφάρμακα, όπως
για παράδειγμα γάντια, βαμβάκια, χαρτί, σύριγγες, κτλ. Τα απορρίμματα που μπορεί
να περιέχουν ραδιοφάρμακο πάνω τους, καταλήγουν τελικά, μετά από κάποιο χρόνο,
στα κοινά απορρίμματα, αφού βεβαιωθούμε πρώτα ότι η ενεργότητα ραδιοφαρμάκου
που βρίσκεται πάνω σε αυτά είναι πολύ μικρή, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν
θεσπιστεί γι’ αυτό το θέμα [7, Κεφ.12.4].
Επιπλέον, το προσωπικό εργασίας της ΠΙ μπορεί να εκτεθεί στην ακτινοβολία και
από ραδιοφάρμακο που βρίσκεται μέσα στη σύριγγα το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί στον ασθενή, ή ακόμα και από την ίδια τη σύριγγα η οποία είχε προηγουμένως
ραδιοφάρμακο μέσα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο και βασικό η σύριγγα να βρίσκεται
μέσα στην καλύπτρα, η οποία είναι μια θήκη κατασκευασμένη από μόλυβδο, για λόγους θωράκισης [7, Κεφ.12.4]. Η ένταση της ακτινοβολίας που καταφέρνει να διαπεράσει την καλύπτρα είναι δυνατό να είναι μέχρι και 100 φορές μικρότερη από την
τιμή της έντασης της ακτινοβολίας που έχει εκπεμφθεί από το ραδιοφάρμακο [7,
Κεφ.12.4]. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η χορήγηση του ραδιοφαρμάκου στον
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ασθενή, η σύριγγα μπορεί να περιέχει ακόμα έστω και λίγο ραδιοφάρμακο μέσα της,
γεγονός που σημαίνει ότι το προσωπικό εργασίας της ΠΙ είναι δυνατό να βρίσκεται
ακόμα εκτεθειμένο σε ακτινοβολία. Γι’ αυτό, για λόγους προστασίας, η σύριγγα θα
πρέπει να ρίχνεται σε κάδους που είναι και αυτοί θωρακισμένοι.
Εκτός, όμως, από όσα προαναφέρθηκαν, πηγή ακτινοβολίας είναι και ο ασθενής στον
οποίο έχει γίνει χορήγηση ραδιοφαρμάκου [7, Κεφ.12.4]. Γι’ αυτό το σκοπό, χρειάζεται ο ασθενής να περιμένει στο χώρο αναμονής μέχρι να γίνει κατανομή του ραδιοφαρμάκου στο υπό εξέταση όργανο ή ιστό, αφού χρειάζεται να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα εξαρτάται από το είδος της εξέτασης που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί [7, Κεφ.12.4].
Στη συνέχεια, αφού περάσει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να γίνει η κατανομή του ραδιοφαρμάκου στην περιοχή που πρόκειται να απεικονιστεί με το σύστημα της γ-κάμερας, ο ασθενής είναι πλέον έτοιμος για να ξεκινήσει η εξέταση. Στο
χώρο αυτό, βρίσκεται εκτός από τον ασθενή ο υπεύθυνος για τη χρήση της γκάμερας, ο οποίος προστατεύεται από την εκπεμπόμενη από τον ασθενή ακτινοβολία
από ένα τροχήλατο πέτασμα [7, Κεφ.12.4]. Ο ασθενής βρίσκεται ξαπλωμένος στο
εξεταστικό τραπέζι και το πέτασμα αυτό μπαίνει μεταξύ ασθενούς- χειριστή, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα Π.1.2 [7, Κεφ.12.4].

Εικόνα Π.1.2: Τροχήλατα πετάσματα με ή χωρίς παράθυρο παρατήρησης από
μολυβδύαλο, προστασία μέχρι 4mm πάχους μολύβδου και διαστάσεων ύψους
μέχρι 2.00 μέτρα [51].
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Π.1.2. Προστασία ασθενών από την ακτινοβολία
Αφού γίνει η χορήγηση του ραδιοφαρμάκου στον ασθενή δέχεται και αυτός ακτινοβολία, η οποία οφείλεται στην αποδιέγερση του ραδιονουκλιδίου που υπάρχει στο
ραδιοφάρμακο που του χορηγήθηκε [25, Κεφ.9.2]. Μετά τη χορήγηση το μεγαλύτερο
ποσοστό ραδιοφαρμάκου κατανέμεται στο υπό εξέταση όργανο ή ιστό, με τη βοήθεια
κάποιων μεταβολικών μηχανισμών, ενώ ταυτόχρονα μέρος της ενεργότητας του ραδιοφαρμάκου μεταφέρεται μέσω του αίματος σε όλο το σώμα του ασθενούς.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να γίνει αναφορά σε μερικούς ορισμούς σχετικά με τη δόση
της ακτινοβολίας, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα όσα αναγράφονται παρακάτω.
Αρχικά, ως απορροφούμενη δόση ορίζεται το κλάσμα που έχει στον αριθμητή του
την απορροφούμενη από το υλικό ενέργεια και στον παρονομαστή τη μάζα του υλικού. Η σχέση που περιγράφει αυτή την ποσότητα είναι:
Εξίσωση 1.1:

𝐄

𝐃 = 𝐦 [52]

Μονάδα μέτρησης είναι το Joule/Kg ή Gy [52].
Ακολούθως, η ισοδύναμη δόση, HT, είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον
πολλαπλασιασμό της απορροφούμενης δόσης με ένα συντελεστή [61]. Η τιμή του
συντελεστή αυτού,WR, διαφέρει αναλόγως του είδους της ακτινοβολίας. Η σχέση που
περιγράφει αυτή την ποσότητα είναι η ακόλουθη:
Εξίσωση 1.2:

HT = DWR [52]

Η παραπάνω ποσότητα έχει ως μονάδα μέτρησης της το Sv (Sievert) [52].
Τέλος, η ενεργός δόση, Eeff , είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της ισοδύναμης δόσης HT, με κάποιο συντελεστή WT . Δηλαδή, η σχέση που
περιγράφει αυτή την ποσότητα είναι η ακόλουθη:
Εξίσωση 1.3: Eeff = HT WT [52]
Η παραπάνω ποσότητα έχει ως μονάδα μέτρησης της το Sv, (Sievert) [52].
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Για προστασία εμβρύου αποφεύγεται κατά το δυνατό η διεξαγωγή εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής σε έγκυες γυναίκες, ώστε να μην ακτινοβολείται η μήτρα [7, Κεφ.4].
Επίσης, για να είναι όσο μικρότερη γίνεται η ακτινοβολία που δέχεται ο ασθενής από
το ραδιοφάρμακο που του χορηγείται (δόση ακτινοβολίας), θα πρέπει το ραδιοφάρμακο να έχει όσο πιο μικρό ενεργό χρόνο υποδιπλασιασμού, ώστε να γίνει η αποβολή
του από τον οργανισμό του ασθενούς το συντομότερο δυνατό και η ποσότητα ραδιοφαρμάκου που χορηγείται στον ασθενή να είναι όσο πιο μικρή γίνεται, ώστε να μη
δέχεται μεγάλη ακτινοβολία [7, Κεφ.12.4]. Επιπλέον, είναι σημαντικό να λαμβάνει
συχνά ποσότητα νερού στο σώμα του ο ασθενής στον οποίο έγινε προηγουμένως χορήγηση ποσότητας ραδιοφαρμάκου, ώστε με τη διούρηση να αποβάλλεται από τον
οργανισμό η ενεργότητα του χορηγούμενου ραδιοφαρμάκου και να ακτινοβολείται
όσο το δυνατό λιγότερο ο ασθενής [7, Κεφ.12.4].

Π.1.3. Προστασία από την ακτινοβολία των ατόμων που περιβάλλουν τον ασθενή
Μετά τη χορήγηση ραδιοφαρμάκου στον ασθενή, το σώμα του είναι πλέον πηγή ακτινοβόλησης στα άτομα που περιβάλλουν τον εξεταζόμενο [7, Κεφ.12.4]. Ακτινοβολία μπορεί επίσης να εκπεμφθεί μέσω των βιολογικών εκκριμάτων του ασθενούς,
μέσω του ιδρώτα, των ούρων, κτλ., με αποτέλεσμα να ακτινοβοληθεί ο περίγυρος
ατόμων του ασθενούς [7, Κεφ.12.4]. Για αποφυγή, συνεπώς, της ακτινοβόλησης και
άλλων ατόμων, εκτός του ασθενούς, κρίνεται απαραίτητη η λήψη κάποιων μέτρων
προστασίας. Κατ’ αρχήν, χρειάζεται να τηρείται απόσταση δύο μέτρων μεταξύ εξεταζόμενου με οποιοδήποτε άλλο άτομο και η αποφυγή, κατά το δυνατό, της επαφής
του εξεταζόμενου με γυναίκες που κυοφορούν ή και με παιδιά [7, Κεφ.12.4]. Επιπλέον, είναι σημαντικό ο ασθενής στον οποίο έχει γίνει προηγουμένως χορήγηση ποσότητας ραδιοφαρμάκου να αποφεύγει να χρησιμοποιεί κοινά αντικείμενα με άλλα άτομα, όπως για παράδειγμα οικιακά σκεύη, και θα πρέπει να πλένει συχνά και καλά
τα χέρια του, ενώ θα πρέπει να σταματά ο θηλασμός για κάποια συγκεκριμένη περίοδο [7, Κεφ.12.4].
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