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Υπολογισμός δόσης σε έγκυο που 
βλήθ λ έ ξ άυποβλήθηκε σε ακτινολογικές εξετάσεις και 

εξέταση PET στο νοσοκομείο.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ
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ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ

Παρουσίαση περιστατικού ακτινοβόλησης 
γυναίκας η οποία δεν γνώριζε τηνγυναίκας η οποία δεν γνώριζε την 
εγκυμοσύνη της και τον υπολογισμό της γ μ η ης γ μ ης
απορροφούμενης δόσης στο κύημα.
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• Στις 10/11/2015, γυναίκα (39 ετών, 164 cm ύψος, 58 Kgrς γ ( ψ ς g
βάρος) εσωτερική ασθενής του νοσοκομείου
(νοσηλευόμενη από 11/10/2015), υποβλήθηκε σε εξέταση
PET-CT.

• Πριν την εξέταση η ασθενής ρωτήθηκε για πιθανήρ η ξ η η ής ρ ή η γ ή
εγκυμοσύνη.

• H απάντηση της ασθενούς ήταν αρνητική.η η ης ς ή ρ η ή
• Στην ασθενή χορηγήθηκαν 370,6 MBq, 18FDG
ενδοφλεβίωςενδοφλεβίως.

• Οι τομογραφικές λήψεις άρχισαν μετά 60 min .
Το πεδίο τους ορίσθηκε από τη βάση του κρανίου έως τη• Το πεδίο τους ορίσθηκε από τη βάση του κρανίου έως τη
μεσότητα των μηρών.
Η CT ήθ ό δ ό• Η CT πραγματοποιήθηκε για ανατομικό προσδιορισμό και
για διόρθωση απορρόφησης της ποζιτρονιακής

ί (L D CT)τομογραφίας (Low Dose CT).
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ΙστορικόΙστορικόΙστορικόΙστορικό
Η ασθενής προσήλθε στα επείγοντα του νοσοκομείου στις• Η ασθενής προσήλθε στα επείγοντα του νοσοκομείου στις
11/10/2015
Υ βλήθ / Θώ F P έ ή• Υποβλήθηκε σε α/γ Θώρακος F + P και έγινε εισαγωγή.

• Σημειώνεται ότι η ασθενής υποβλήθηκε στα επείγοντα σε
εξέταση β- χοριακής γοναδοτροπίνης.

• Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.
• Στις 12/10/2015, η ασθενής υποβλήθηκε σε α/γ κοιλίας

καθώς και CT άνω-κάτω κοιλίας με χορήγησης ς μ χ ρήγη η
σκιαγραφικού μέσου.

• Κρίθηκε απαραίτητη η συνολική διερεύνηση τουΚρίθηκε απαραίτητη η συνολική διερεύνηση του
περιστατικού με υπολογισμό της δόσης στο έμβρυο.
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Υπολογισμός δόσης εμβρύουΥπολογισμός δόσης εμβρύουΥπολογισμός δόσης εμβρύουΥπολογισμός δόσης εμβρύου
από ακτινογραφίεςαπό ακτινογραφίεςγρ φ ςγρ φ ς
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Υπολογισμός δόσης από α/γΥπολογισμός δόσης από α/γΥπολογισμός δόσης από α/γΥπολογισμός δόσης από α/γ
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• Η α/γ θώρακος πραγματοποιήθηκε σε ακτινολογικόΗ α/γ θώρακος πραγματοποιήθηκε σε ακτινολογικό
μηχάνημα χωρίς ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης της
δόσης κατά την ακτινολογική διαδικασία.ης η γ ή

• Στην α/γ θώρακος δεν απεικονίζεται η μήτρα της ασθενούς.
• Στα 2 3 cm από το όριο της ακτινογραφούμενης περιοχής• Στα 2-3 cm από το όριο της ακτινογραφούμενης περιοχής,

όπως ορίζεται από τα διαφράγματα, η δόση είναι το 30% της
κύριας δέσμηςκύριας δέσμης.

• Σε 14 cm από το όριο της ακτινογραφούμενης περιοχής και
σε βάθος 6 cm η δόση είναι αμελητέασε βάθος 6 cm, η δόση είναι αμελητέα.
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Η / λί ήθ ό ό DR 75• Η α/γ κοιλίας πραγματοποιήθηκε σε ψηφιακό ακτινογραφικό DR, με 75
kVp, 501,8 mA ακτινογραφικό ρεύμα λυχνίας, το ακτινογραφικό φορτίο
λυχνίας ήταν 24 09 mAsλυχνίας ήταν 24,09 mAs.

• Το ενσωματωμένο σύστημα μέτρησης της δόσης κατέγραψε 0,571 mGy
και 5,696 dGycm2 όπως αποτυπώθηκε στο ακτινογραφικό φιλμ.

• Επειδή η δόση αυτή είναι μικρή επιλέχθηκε να υπολογισθεί η δόση και
από την παροχή του μηχανήματος στην συγκεκριμένη ενέργεια.

• Ο υπολογισμός έγινε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα CALDose_5 που
ενσωματώνει κώδικα Monte Carlo και ανθρωπόμορφα ομοιώματα (voxel
phantoms) για τον υπολογισμό της απορροφούμενης δόσης σε όργαναphantoms) για τον υπολογισμό της απορροφούμενης δόσης σε όργανα
και ιστούς με αναπαράσταση της πραγματικής ανατομίας.
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Υπολογισμός δόσης από ΥΤΥπολογισμός δόσης από ΥΤ
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Υπολογισμός δόσης ΥΤ στο Υπολογισμός δόσης ΥΤ στο PET/CTPET/CT
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Σύστημα της MIRD για τον υπολογισμό της ημ ης γ γ μ ης
απορροφούμενης δόσης από το ισότοπο.

• Tο όργανο που περιλαμβάνει το ραδιοϊσότοπο καλείται όργανο 
πηγή (source organ)

• Σκοπός είναι ο υπολογισμός της απορροφούμενης δόσης στο 
όργανο στόχος (target organ)

• Tα όργανα πηγές (συνήθως συγκεντρώνουν
μεγάλα ποσά ενεργότητας) είναι ταυτόχρονα
και όργανα στόχοι τόσο από την ενεργότητα

Όργανα 
Πηγές

και όργανα στόχοι, τόσο από την ενεργότητα
σε αυτά όσο και από την αντίστοιχη σε άλλα
όργανα.

Όργανο Στόχος

• Οι υπολογισμοί γίνονται ανά ζεύγη οργάνων
(target [k]                  source [h]) Όργανο Στόχος( g [ ] [ ])
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OLINDA 
Organ Level INternal Dose Assessment Code

Dose Conversion Factors (mGy/MBq-s) 
N lid F 18 (1 10 102 i )Nuclide: F-18 (1,10 x 102 min) 

Fetus Early Pregnancy: 2,7 x 10-2 mGy/MBq for 18FDG

2,7 x 10-2 mGy/MBq x 370,6 MBq = 10,0062 mGy to the fetus
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• Από α/γ θώρακος η δόση στο έμβρυο είναι
αμελητέα.

• Από α/γ κοιλίας η δόση στο έμβρυο είναι 0,559 mGy
• Από ΥΤ άνω-κάτω κοιλίας η δόση στο έμβρυο είναι

2 x 8 = 16 mGyXXXXX       20,35 mGyy , y

• Από το PET/CT
Δόση στο έμβρυο από CT = 5 7 mGyXXXXX 6 099 mGy• Δόση στο έμβρυο από CT = 5,7 mGy

• Δόση στο έμβρυο από το ραδιοφάρμακο = 10,0062 mGy
XXXXX       6,099 mGy
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Έκθεση 1-2 εβδομάδα από τη σύλληψηη β μ η ηψη
Συνολική δόση στο κύημα από α/γ και ΥΤ: 20,909 mGy

Έ θ 3 8 βδ άδ ό ύλλΈκθεση 3-8 εβδομάδα από τη σύλληψη
Δόση στο έμβρυο από PET/CT: 16,105 mGy

Σ λ ή δό 37 014 GΣυνολική δόση = 37,014 mGy
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Percent of likelihood of NOT Developing Childhood Cancer 
after Prenatal Diagnostic Irradiation

Gestation Age 0 mGy 10 mGy 50 mGy 100 mGyGestation Age (0 rad) (1 rad) (5 rad) (10 rad)

1st t i t 99 93 % 99 75 % 99 12 % 98 25 %1st trimester 99.93 % 99.75 % 99.12 % 98.25 %

2nd or 3rd trimester 99.93 % 99.88 % 99.70 % 99.48 %

Adapted from BEIR, Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations, The Effects on Populations to 
E t L L l f I i i R di ti 1980 N ti l A d P W hi t D C 1980Exposure to Low Levels of Ionizing Radiations : 1980. National Academy Press, Washington, D.C., 1980
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