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1Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με 

• λ  [10‐9‐10‐12m] (ή 0,01‐10Å) 

• και ενέργεια φωτονίων  keV.

To ορατό καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό μέρος του ηλεκτρομαγνητικού 
φάσματος: 1,6‐3,2eV.

2Ε. Κ. Παλούρα, 2013



18/1/2014

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 2

Γιατί μας ενδιαφέρουν οι ακτίνες Χ? 
Πληθώρα εφαρμογών

1. Ιατρική: ακτινογραφία, αξονική τομογραφία

2. Λιθογραφία ακτίνων Χ, μικρομηχανική: κατασκευή γρ φ , μ ρ μηχ ή ή
μικροδομών με ακρίβεια καλύτερη του 1 μm σε δομές 
διαστάσεων mm

3. Περίθλαση ακτίνων Χ  δομή κρυστάλλων,
πρωτεϊνών

Βραβείο Nobel Χημείας 2009 «για μελέτες της δομής και της λειτουργίας των 
ριβοσωμάτων» 

Venkatraman Ramakrishnan
Lab. of Molecular Biology, 

Cambridge, UK

E. Yonath
Weizmann Institute of 

Science, Israel
Thomas A. Steitz

Yale University, CT, USA
3Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Η δομή των ριβοσωμάτων είναι εξαιρετικά περίπλοκη.
Τα ριβοσώματα παράγουν πρωτεΐνες που ελέγχουν την χημεία των ζωντανών
οργανισμών :την αιμογλοβίνη που μεταφέρει το οξυγόνο, αντισώματα του
ανοσοποιητικού, ορμόνες όπως η ινσουλίνη, το κολλαγόνο του δέρματος, 
ένζυμα που διασπούν τα σάκχαρα. 

4Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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Η ιστορική 1η παρατήρηση των ακτίνων Χ έγινε το 1895 από τον Prof. W. 
Rőntgen (1o βραβείο NobelΦυσικής) ο οποίος μελετούσε το φαινόμενο 
εκκένωσης αίγλης που παράγεται όταν ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα 
από αέριο σε σωλήνα υπό χαμηλή πίεση. 

Παρατήρησε: ρ ήρη

• φθορισμό οθόνης επικαλυμμένης με φθορίζον υλικό.

• ότι το αόρατο το «φώς» από τον σωλήνα διαπερνούσε διάφορα 
υλικά (χαρτί, ξύλο, βιβλία) 

• κατά την κίνηση του διαπίστωσε ότι τα κόκαλα του χεριού του 
προβάλλονταν επάνω στον τοίχο!!!

Φωτογραφία του εφευρέτη στο 
εργαστήριο του.  Διακρίνονται ο 
σωλήνας και η φθορίζουσα οθόνη.

5Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Η εκκένωση αίγλης (πλάσμα) είναι το φαινόμενο ιονισμού 
ενός αερίου που βρίσκεται υπό χαμηλή πίεση μέσα σε 
γυάλινο σωλήνα & διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.
 Στο σωλήνα που περιέχει το αέριο εισάγονται 2 

ηλεκτρόδια μεταξύ των οποίων εφαρμόζεται διαφορά 
δυναμικού (ΔV).  Όταν το ΔV υπερβεί μία κρίσιμη τιμή 

έ ίζ ίζ ά ύ

Λάμπα Ne (διάσταση 1.2 
cm).  Το φως εκπέμπεται 
από την περιοχή της 
καθόδου.

το αέριο ιονίζεται και αρχίζει να άγει το ρεύμα που 
συντηρεί το πλάσμα, δηλ. την ιονισμένη κατάσταση του 
αερίου.  

 Ταυτόχρονα συμβαίνει διέγερση & αποδιέγερση των 
ατόμων του αερίου το οποίο εκπέμπει φως με χρώμα 
χαρακτηριστικό του αερίου. 

 Το φαινόμενο βρίσκει πολλές εφαρμογές, π.χ. φώτα 
νέον, λάμπες φθορισμού, οθόνες TV αλλά και στη 
β ί λ ήβιομηχανία της μικροηλεκτρονικής.

 Η φασματοσκοπική ανάλυση του φωτός που εκπέμπεται 
επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατομικών 
αλληλεπιδράσεων στο αέριο και επομένως βρίσκει 
εφαρμογές στην αναλυτική χημεία και την φυσική 
πλάσματος (φυσική διαστήματος, αστροφυσική, 
ελεγχόμενη θερμοπυρηνική τήξη κλπ).

Το 99% της ύλης στο σύμπαν 
είναι σε κατάσταση 
πλάσματος.

6Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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1η εφαρμογή των ακτίνων Χ στην ακτινογραφία: Το 1895, 
μόλις 1 μήνα μετά την ανακάλυψη των ακτίνων Χ, Γάλλοι 
επιστήμονες έβγαλαν ακτινογραφία του χεριού της κ. 
Röntgen.

Μηχανισμός παραγωγής ακτίνων Χ (σωλήνας Coolidge)

• ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια επιταχύνονται υπό ΔV=103‐106V

• προσπίπτουν σε μεταλλική άνοδο‐στόχο που αποτελείται από δύστηκτο
μέταλλο με ενέργεια eVEkin 

• Στην «καλύτερη» περίπτωση (δηλ. όταν δεν υπάρχει απώλεια ενέργειας 
υπό μορφήν θερμότητας) όλη η ενέργεια του e μετατρέπεται σε ενέργεια 
φωτονίου ακτίνων Χ :

min
maxkin

c
hhfeVE



7Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Τα ηλεκτρόνια επιβραδύνονται με 2 μηχανισμούς:

1ος μηχανισμός: Ορισμένα e επιβραδύνονται σταδιακά
από τα άτομα της ανόδου  χάνουν ενέργεια
σταδιακά (πολλές σκεδάσεις) εκπομπή φωτονίων με
συνεχή κατανομή ενεργειών  συνεχές φάσμα που

έν
τα
σ
η

Συνεχές 
φάσμα

χή μή ργ χ ς φ μ
ονομάζεται ακτινοβολία πέδησης (bremstrahlung) και
είναι ανεξάρτητη του υλικού της ανόδου.

Τα αποδιεγειρόμενα άτομα εκπέμπουν φωτόνια
με διακριτές ενέργειες που είναι χαρακτηριστικές

λ2ος μηχανισμός: Ορισμένα e αποδίδουν όλη την ενέργεια τους σε
ηλεκτρόνια εσωτερικών στοιβάδων μεμονωμένων ατόμων της
ανόδου τα οποία διεγείρονται.

Χαρακτηριστικέςμε διακριτές ενέργειες που είναι χαρακτηριστικές
του υλικού της ανόδου  γραμμικό φάσμα
εκπομπής

Η μέγιστη ενέργεια των γραμμών εκπομπής δίνεται
από τη σχέση:

min
maxkin

c
hhfeVE




Συνεχές 
φάσμα

Χαρακτηριστικές 

γραμμές

λ(nm)

έν
τα
σ
η

λmin

8Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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Το 99% της ενέργειας των e χάνεται υπό μορφή θερμότητας  η άνοδος
κατασκευάζεται από δύστηκτο υλικό ενώ η ψύξη της ανόδου είναι απαραίτητη.
Συνήθες υλικό για την άνοδο: W (tungsten) επειδή είναι δύστηκτο μέταλλο :
Τm(W)=3422°C, Tm(Fe)= 1538

oC, Tm(Si)= 1414 °C.

Ο σωλήνας Coolidge, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ακτίνων Χ,  
εφευρέθηκε το 1913 στο Εργαστήριο της General Electric, ΗΠΑ.εφευρέθηκε το 1913 στο Εργαστήριο της General Electric, ΗΠΑ.

λή lid

άνοδος

Τα e επιταχύνονται υπό 
διαφορά δυναμικού

Θερμιονική 
εκπομπή e

Σωλήνας Coolidge που 
κατασκευάστηκε το 1930, στα 
εργαστήρια της GE. Τυπικό 
μήκος σωλήνα 0,1‐0,5m. 

Οι ακτίνες Χ παράγονται όταν τα ταχέως κινούμενα e βομβαρδίσουν την 
μεταλλική άνοδο.

κάθοδος

9Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Το ρεύμα των ηλεκτρονίων στον σωλήνα εκπέμπεται από μία θερμαινόμενη 

Το σύστημα λειτουργεί υπό κενό (10‐7atm) γιατί ?

 ελαχιστοποιείται η απώλεια ενέργειας των e λόγω
σκεδάσεων με άτομα του αερίου.

ο ρεύμα τω ηλε τρο ίω στο σωλή α ε πέμπεται από μία θερμαι όμε η
(θερμιονική ) κάθοδο.  Η ένταση του ρεύματος των ηλεκτρονίων εξαρτάται 
από τη θερμοκρασία Τ της καθόδου: 







 


kT
expATj 2 όπου Α = σταθερά και φ το έργο εξόδου του 

μετάλλου

Το έργο εξόδου φ είναι χαρακτηριστικό για κάθε μέταλλο και ισούται με την 
ελάχιστη ενέργεια που απαιτείται για να βγάλουμε ένα e από την πιο υψηλή χ η ργ γ βγ μ η ψη ή
γεμάτη στάθμη (στάθμη Fermi).
π.χ.  Στο Al το φ= 4.06‐4.26eV.

Προσοχή: μην συγχέετε την ένταση του ρεύματος των ηλεκτρονίων που 
εκπέμπει η κάθοδος με την ένταση των ακτίνων Χ 

10Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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• Τα εσωτερικά ηλεκτρόνια (e) των ατόμων κατανέμονται στις στοιβάδες Κ, L,
M κλπ.

• Έστω ότι το e που προσπίπτει στην άνοδο εκτοπίζει ένα e από την Κ.
• Το κενό γεμίζει με μετάπτωση e από ανώτερη στοιβάδα & η περίσσεια της 

ενέργειας φωτόνιο ακτίνων Χ

Η φυσική (ο φυσικός μηχανισμός) της εκπομπής των ακτίνων Χ

ενέργειας  φωτόνιο ακτίνων Χ.

Προσπίπτον e

Εξερχόμενο e

Πιθανές μεταπτώσεις

L  K Kα
Μ Κ Κβ
Ν Κ Κγ

Όπου hν(Κα)<hν(Κβ)<hν(Κγ)
11Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Επίδραση της διαφοράς δυναμικού και του υλικού της ανόδου 
(Ζ) στο φάσμα των ακτίνων Χ

Ανάλογα με την ενέργειά τους οι ακτίνες Χ διακρίνονται σε:
Σκληρές ακτίνες Χ: μεγάλες τιμές του ΔV (>2000eV)
Μαλακές ακτίνες Χ:μικρές τιμές του ΔV (100‐2000eV)

Το γραμμικό φάσμα εξαρτάται άμεσα από το 
υλικό της ανόδου: νόμος Moseley 

 bZv 
όπου ν η συχνότητα των μονοχρωματικών 
γραμμών, Ζ ο ατομικός αριθμός, α & b
σταθερές

Μεγάλο ΔV

λ           

Συνεχές 
φάσμα

Δ
λ)

Το συνεχές φάσμα εξαρτάται άμεσα από
δυναμικό λειτουργίας
Αύξηση του V
• αύξηση της ακτινοβολίας πέδησης και
• ελάττωση του λο (ή λmin).

min

c
heV




σταθερές

Μικρό ΔV

λ

Έν
τα
σ
η
 (
α
νά

 

12Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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Το φάσμα πέδησης εξαρτάται άμεσα από το 
δυναμικό επιτάχυνσης των e.

Οι μονοχρωματικές γραμμές εξαρτώνται από τον 
ατομικό αριθμό της ανόδου (Νόμος Moseley 

 b bZv 

13Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Παραδείγματα γραμμικών φασμάτων

Το γραμμικό φάσμα του Ne & το φάσμα του λευκού φωτός.

14Ε. Κ. Παλούρα, 2013



18/1/2014

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 8

Λυχνία Αr Λυχνία CO2 Λυχνία Ν2

Ανάλυση του φάσματος (μονοχρωματικές γραμμές)

Λυχνία Αr Λυχνία CO2 Λυχνία Ν2

15Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Νόμος του Moseley (1913)

Η συχνότητα των μονοχρωματικών γραμμών του
φάσματος είναι:

 bZv  ή 

όπου α, b σταθερές και Z ο ατομικός αριθμός.

  Hz1Z10x48.2f 215 

Ο νόμος του Moseley:

• Αποτελεί ισχυρή απόδειξη για την έννοια του 
ατομικού αριθμού

• Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του 
ατομικού αριθμού Ζ αγνώστων πυρήνων.

ή

ατομικού αριθμού Ζ αγνώστων πυρήνων.

• Ο Moseley ταυτοποίησε τα άγνωστα μέχρι
τότε στοιχεία Tc (technetium), Pm 
(promethium) and Re(rhenium). 

Σήμερα : Οι ακτίνες Χ, που έχουν πολύ μεγάλη
ευαισθησία, χρησιμοποιούνται για τη χημική
ανάλυση υλικών που περιέχουν προσμείξεις σε
πολύ μικρές συγκεντρώσεις (π.χ. ημιαγωγοί). 16Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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Απορρόφηση ακτίνων Χ

Η ένταση της διερχόμενης δέσμης δίνεται από τη σχέση: 

x
oeJJ  [J m‐2 s‐1]

Όπου 
 Jo και J η ένταση της προσπίπτουσας και διερχόμενης 

δέσμης, αντίστοιχα.
 μ ο συντελεστής απορρόφησης

oeJJ

Προσοχή!!!
Ο συντελεστής απορρόφησης μ εξαρτάται από την πυκνότητα ρ του σώματος 
που απορροφά
 εξαρτάται από την φάση του υλικού
 Για να απλοποιήσουμε τις βάσεις δεδομένων ορίζουμε τον συντελεστή 
απορρόφησης μάζης




m
 για κάθε χημική ένωση ορίζεται μία και μοναδική τιμή του μm

17Ε. Κ. Παλούρα, 2013

νερό

ατμός

η
σ
η

Η απορρόφηση του οξυγόνου 
στις 3 φάσεις του Η2Ο (εξαρτάται 
από τη δομή του υλικού)

πάγος

νερό

α
π
ο
ρ
ρ
ό
φ
η

Ενέργεια φωτονίων (eV)

18Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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Αποδεικνύεται ότι: 
33

m Zc

όπου c=σταθερά, λ το μήκος κύματος και Ζ ο ατομικός αριθμός του
απορροφόντος στοιχείου

 τα βαρέα στοιχεία απορροφούν εντονότερα από τα ελαφρά.
 οι μαλακές ακτίνες Χ (μεγάλο λ) απορροφώνται εντονότερα από τις

σκληρές.ηρ ς
 Αρχή λειτουργίας μέτρων προστασίας

19Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Ο συντελεστής απορρόφησης εμφανίζει μέγιστα στις ενέργειες που
αντιστοιχούν σε διάφορες στάθμες του ατόμου που απορροφά &
ονομάζονται ακμές απορρόφησης.

Οι ακμές απορρόφησης των στοιχείων Ir
και Pt.  Στις ενέργειες που αντιστοιχούν σε 
τροχιακά εμφανίζονται μέγιστα 
απορρόφησης.

20Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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Μηχανισμοί αλληλεπίδρασης των ακτίνων Χ με την ύλη

Σκέδαση Compton : παρατηρήθηκε το 1924

Μηχανισμός:
 φωτόνιο (hν) με μήκος κύματος λ σκεδάζεται από σχεδόν ελεύθερο

ηλεκτρόνιο (e)
 Το φωτόνιο χάνει μέρος της ενέργειάς του και σκεδάζεται υπό γωνία θ με

νέο μήκος κύματος λ’

 Το e αποκτά κινητική ενέργεια 
2m2

1 

Μηχανισμός σκέδασης Compton.  Η 
ενέργεια του σκεπαζόμενου φωτονίου 
εξαρτάται από τη γωνία θ.

σκεδαζόμενο e

σκεδαζόμενο 
φωτόνιο

προσπίπτον 
φωτόνιο

ακίνητο e

21Ε. Κ. Παλούρα, 2013

ανιχνευτής

Σκέδαση Compton από στόχο 
άνθρακα.
Το φάσμα μεταβάλλεται με τη γωνία 
πρόσπτωσης της δέσμης των 
ακτίνων Χ.
Το φαινόμενο γίνεται εμφανέστερο

πολωτής

Στόχος 
C

  cos1
mc

h

Το φαινόμενο γίνεται εμφανέστερο 
αυξανομένης της γωνίας 
πρόσπτωσης.

Πηγή 
ακτίνων X

Παρατηρούμε ότι κατά τη σκέδαση 
Compton προκύπτουν και φωτόνια με 
μήκος κύματος μεγαλύτερο του 
προσπίπτοντος. 22Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (ή αληθής απορρόφηση) : 
Παρατηρήθηκε το 1887

Μηχανισμός: φωτόνιο ακτίνων Χ σκεδάζεται από ακίνητο e που καθίσταται

ελεύθερο με  2
kin m2

1E 

Επίδραση του λ της προσπίπτουσας

φωτόνιο ηλεκτρόνιο

Μεταλλική επιφάνεια

E=hν E=1/2 mv2

Επίδραση του λ της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.  
Το δείγμα είναι Κ με έργο εξόδου 2 eV. .  

Για Ε<Εmin δεν εκπέμπονται e. Για Ε>Εmin τα 
e έχουν Εkin0.

23Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Το φαινόμενο Compton είναι :
• σημαντικό για σκληρές ακτίνες Χ
• σχετικά ανεξάρτητο του Ζ και της ενέργειας του φωτονίου.

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι σημαντικό για:
• Υλικά μεγάλου Ζ (Ζ5)
• Μαλακές ακτίνες Χ (Ε<50keV)

Ιδιότητες των ακτίνων Χ

Οι εφαρμογές των ακτίνων Χ στηρίζονται στις παρακάτω
ιδιότητες:

• Προσβάλλουν την φωτογραφική πλάκα  εφαρμογή σε
δοσίμετρα

• Έχουν μεγάλο βάθος διείσδυσης στα υλικά
• Ιονίζουν τα άτομα
• Δεν αποκλίνουν υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνητικού

πεδίου.
24Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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Ανίχνευση ακτίνων Χ

1.Φθορίζουσα οθόνη
Η φθορίζουσα οθόνη απορροφά ακτίνες Χ και επανεκπέμπει ορατό φως 
ανίχνευση των ακτίνων Χ. Η διαφορά της ενέργειας προσπίπτοντος και
εκπεμπόμενου φωτονίου απορροφάται υπό μορφή θερμότητας.εκπεμπόμενου φωτονίου απορροφάται υπό μορφή θερμότητας.

Φθορισμός νανο‐σωματιδίων CdSe που 

Απεικόνιση σε πραγματικό 
χρόνο

εκτίθενται σε υπεριώδες με διαφορετικά λ 

2.Φωτογραφικό φίλμ
Εφαρμογές στην ακτινογραφία & δοσιμετρία

25Ε. Κ. Παλούρα, 2013

3. Θάλαμος ιονισμού Geiger‐Müller (1908‐1928)

Η αρχή λειτουργίας του Geiger‐Müller τηρίζεται
στην ικανότητα των ακτίνων Χ να ιονίζουν την ύλη.
Έχει μικρό μέγεθος εύχρηστος.

Αρχή λειτουργίας Αποτελείται από σωλήνα με αέριο υπό 
χαμηλή πίεση.     

Οι ακτίνες Χ ιονίζουν το αέριο 

• Τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα οδεύουν

Πηγή 
ακτίνων Χ

• Τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα οδεύουν 
προς τα αντίστοιχα ηλεκτρόδια

• Κλείνει το κύκλωμα και διαρρέεται 
από ρεύμα Ι

• Το Ι  βαθμού ιονισμού και της 
ενέργειας των προσπιπτόντων 
φωτονίων.

Θάλαμος 
ιονισμού

26Ε. Κ. Παλούρα, 2013
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4. Φωτοπολλαπλασιαστής

Τα βασικά στοιχεία του φωτοπολλαπλασιαστή είναι:
1. Σωλήνας υπό κενό, 
2. Η φωτοκάθοδος, που υπό την επίδραση των ακτίνων Χ εκπέμπει 

ηλεκτρόνια & 
3 x το πλήθος δύνοδοι3. x το πλήθος δύνοδοι.

Δύνοδοι (άνοδοι)

Φωτο‐e
φωτόνιο

Τα e που εκπέμπονται από την φωτοκάθοδο εστιάζονται και προσπίπτουν στην 
1η άνοδο που επικαλύπτεται με υλικό που έχει πολύ μικρό έργο εξόδου

Για κάθε προσπίπτον e η
άνοδος εκπέμπει περισσότερα
του ενός e ενίσχυση σήματος

Φωτοκάθοδος

σήμα

ΔV  1‐2 kV

δευτερογενή 
ηλεκτρόνια

27Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Ενίσχυση του σήματος συναρτήσει της διαφοράς δυναμικού και για
διαφορετικό πλήθος δυνόδων (stage)

εν
ίσ
χυ

σ
η

28Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Ο φωτοπολλαπλασιαστής έχει x το πλήθος ανόδων  πολλά στάδια 
ενίσχυσης.

Η συνολική ενίσχυση είναι nx όπου x το πλήθος των ανόδων και το n  [2,4]
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Εφαρμογές των ακτίνων Χ‐Ακτινογραφία 

Ακτινογραφία στήθους που δείχνει την παρουσία 
κακοήθους όγκου.κακοήθους όγκου.

Αρχή λειτουργίας της ακτινογραφίας
 Η απορρόφηση  με το μmλ3Ζ3
 Οι ιστοί αποτελούνται από ελαφριά στοιχεία & είναι 

διαπερατοί στις ακτίνες Χ : Η (Ζ=1), C(Z=6), N(Z=7), 
O(Z=8)

Τ ά λ ύ ό β ύ ί & ί δ φ ή ί

29Ε. Κ. Παλούρα, 2013

Τα οστά αποτελούνται από βαρύτερα στοιχεία & είναι αδιαφανή στις ακτίνες 
Χ : Ca (Z=20), P (Z=15)

Προστασία από τις ακτίνες Χ

Pb (Z=82) : καλή προστασία

Be (Z=4) : διαφανές στις ακτίνες Χ.

Εφαρμογές των ακτίνων Χ: Aξονική τομογραφία
(CAT –computer axial tomography, CT‐computerized tomography)

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 30

Χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερες από 1 δέσμες ακτίνων Χ. Η ένταση της 
κάθε διερχόμενης δέσμης διαμορφώνεται από τους διαφορετικούς ιστούς που 
διαπερνά και καταγράφεται από τον ανιχνευτή.  Η CT επιτρέπει την καταγραφή 
ειδώλων τομών του σώματος σε διεύθυνση κάθετη προς το ύψος του ασθενούς.  Η 
ανασύνθεση της 3D εικόνας γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού.
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Το εσωτερικό του συστήματος 
για αξονική τομογραφία D: ανιχνευτές

R: σύστημα περιστροφής 

Τ: Πηγή ακτίνων Χ
Χ: δέσμες ακτίνων

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 31

• Bone reconstructed in 3D

Τ φί θ ώ λ ύ ό βά έ

3D αναπαράσταση των 
οστών της κεφαλής.

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 32

Τομογραφία ανθρώπινου μυαλού από τη βάση έως 
την κορυφή της κεφαλής.  Η καταγραφή έγινε με 
ενδοφλέβια χρωστική.
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Η CT επιτρέπει την καταγραφή ειδώλων τομών του σώματος σε 
διεύθυνση κάθετη προς το ύψος του ασθενούς.  Η ανασύνθεση της 3D

εικόνας γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού.

Απεικόνιση CAT του στήθους σε διεύθυνση 
κάθετη προς τη σπονδυλική στήλη.
Η καρδιά βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας

όγκος
πνεύμοναςκαρδιά

Η καρδιά βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας, 
ενώ τα πνευμόνια αντιστοιχούν στις σκοτεινές 
περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στις 
κίτρινες.  Το ροζ ακανόνιστο σχήμα αριστερά 
αντιστοιχεί σε καρκίνωμα. 

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 33

3D απεικόνιση της λεκάνης και μέρους της 
σπονδυλικής στήλης

Αξονική τομογραφία μούμιας.  Τμήμα διαγνωστικής ραδιογραφίας, Ιατρική 
Σχολή Maryland, ΗΠΑ.

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 34

: http://www.antiquetrader.com/antiques/antiques‐
americana/museums/look_inside_a_mummy_at_the_walters_museum#sthash.Ja7
Mtake.dpuf
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Αξονική τομογραφία μούμιας ηλικίας 2500 
χρόνων.  Βρέθηκε ότι ο θάνατος σε νεαρή 
ηλικία προήλθε λόγω αρτηριοσκλήρωση.  
Μουσείο Καϊρου

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 35

Εφαρμογές των ακτίνων Χ: Φθορισμός

Ο φθορισμός χρησιμοποιείται για την απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο (real
time) των εσωτερικών οργάνων των ασθενών.

Η βασική συσκευή περιλαμβάνει μία πηγή ακτίνων Χ και μία φθορίζουσα
οθόνηοθόνη.

Τα σύγχρονα συστήματα περιλαμβάνουν ενισχυτές του σήματος και Video
camera που επιτρέπει την καταγραφή του ειδώλου.

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 36

Παράδειγμα εικόνας φθορισμού
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Εφαρμογές των ακτίνων Χ:ασφάλεια

• Μηχανές ακτίνων Χ χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο αποσκευών στα
αεροδρόμια και την ανίχνευση βομβών και όπλων.

• Χρησιμοποιούν πολύ χαμηλή δόση είναι ασφαλή για τους εργαζόμενους• Χρησιμοποιούν πολύ χαμηλή δόση είναι ασφαλή για τους εργαζόμενους
και τους ταξιδιώτες.

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 37

Μονάδες μέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας

Οι μονάδες μέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας είναι κοινές για τις ακτίνες Χ
καθώς και για τα σωματίδια α (πυρήνες He), β (ηλεκτρόνια) και τις ακτίνες γ
που παράγονται από τη διάσπαση ραδιενεργών πυρήνων.

 Η ενέργεια που απαιτείται για τον ιονισμό ενός ατόμου ή μορίου  1‐35eV. Η ενέργεια που απαιτείται για τον ιονισμό ενός ατόμου ή μορίου  1 35eV.

 Η ενέργεια των ακτίνων Χ (αλλά και των α, β και γ) είναι πολύ μεγαλύτερη
(keV) ένα φωτόνιο τους μπορεί να προκαλέσει ιονισμό χιλιάδων μορίων.

Οι μονάδες διακρίνονται σε
 μονάδες έκθεσης (όμως η έκθεση δεν δίνει πληροφορίες για τις

επιπτώσεις των ακτίνων Χ σε ζωντανούς ιστούς) και
 μονάδες απορροφηθείσης δόσης.

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 38

 μονάδες απορροφηθείσης δόσης.

Η έκθεση ορίζεται ως το πλήθος των θετικών ιόντων συνολικού φορτίου q που
παράγονται όταν δέσμη ακτίνων Χ διαπερνά μάζα m ξηρού αέρα στους 0οC
υπό P=1atm.

)kg (Cb 
m

q
έ 1-
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To Röntgen ( R ) είναι η πιο παλιά μονάδα μέτρησης της έκθεσης.

Ορίζεται ως  η ποσότητα της ακτινοβολίας που απαιτείται για να 
δημιουργηθούν 2,08x109 ζεύγη ιόντων σε 1 cm3 ξηρού αέρα, στους 0οC υπό P=1 
atm.  

Στο σύστημα SI:  1 R=2.58x10‐4 Cb/kg.

Δόση 500 R σε 5 ώρες είναι θανατηφόραΔόση 500 R σε 5 ώρες είναι θανατηφόρα

Η απορροφηθείσα δόση, και ο βαθμός ιονισμού που προκαλεί, εξαρτώνται
από την φύση του υλικού που απορροφά.

Η απορροφηθείσα δόση ορίζεται ως η ενέργεια που απορροφάται ανά μονάδα
μάζης και μετράται σε J/kg (Gray) ή rad. 1 Gray (Gy)=1 J/kg=100 rad

Oρίζονται τα μεγέθη rad και rem:

Rad (Rőntgen absorbed dose): 1 rad είναι η ποσότητα της ακτινοβολίας που

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 39

απελευθερώνει 10‐5J ανά gr απορροφόντος υλικού (ή 0.01 J/kg).

Rem=Röntgen equivalent man= Röntgen ισοδύναμο για τον άνθρωπο. To rem
είναι το γινόμενο της απορροφηθείσης δόσης (σε Röntgen) με την βιολογική
αποτελεσματικότητα

1 Rem ισούται με την απορροφηθείσα δόση που προκαλεί σε έναν άνθρωπο
αποτέλεσμα ισοδύναμο με 1 rad ακτίνων Χ ενέργειας 250 keV. Μονάδες :
sievert (1 sievert =100 rem)

Επειδή διαφορετικοί τύποι ακτινοβολίας (ακτίνες Χ, ηλεκτρόνια, ακτίνες γ,
πρωτόνια κλπ) προκαλούν διαφορετικά βιολογικά αποτελέσματα για την ίδια
ποσότητα απορροφηθείσης ενέργειας ορίζεται η Σχετική βιολογικήη ρρ φη ης ργ ς ρ ζ η χ ή β γ ή
αποτελεσματικότητα RBE (Relative Biological Effectiveness)

Τιμές RBE για διάφορες ακτινοβολίες

Ακτινοβολία RBE

Ακτίνες Χ 200 keV 1

Ακτίνες γ 1

Δηλαδή ενώ οι ακτίνες γ και τα 
ηλεκτρόνια έχουν το ίδιο 
καταστροφικό αποτέλεσμα με 
ακτίνες Χ ενέργειας 200keV, η 
καταστροφή που προκαλούν τα 

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 40

Σωματίδια β (e‐) 1

Πρωτόνια 10

Σωματίδια α 10‐20

Βραδέα νετρόνια 2

Ταχέα νετρόνια 10

καταστροφή που προκαλούν τα
υπόλοιπα σωματίδια είναι πολύ 
μεγαλύτερη, π.χ. για τα πρωτόνια 
είναι 10 φορές μεγαλύτερη. 
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Αντιπροσωπευτικές τιμές δόσεων (mSv) 
στις οποίες εκτίθενται οι ασθενείς όταν 
υποβάλλονται σε διαγνωστικές 
εξετάσεις.  
Το 1940 οι δόσεις ήταν 50‐100 φορές 
υψηλότερες.  

ί

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 41

Το 1960 για την μαστογραφία 
χρησιμοποιούσαν δόσεις 100 φορές 
μεγαλύτερες από ότι σήμερα.

Τυπικές τιμές δόσεων
Πηγή Δόση
Υπόβαθρο 0,075 rem/χρόνο
Διάγνωση (<150 keV) 0.2 rem/χρόνο
Ακτινοβόληση όγκων (5 MeV)
(εντοπισμένη)

2000‐7000 rem/περίοδο
(εντοπισμένη)
Θανατηφόρος δόση 400 rem/δόση (όλο το σώμα)
Φυσική δόση /ζωή 9 Rem

Τα έμβυα όντα εκτίθενται σε 
ιονίζουσα ακτινοβολία λόγω της 
ακτινοβολίας του Ηλίου, της 
κοσμικής ακτινοβολίας και της

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 42

κοσμικής ακτινοβολίας και της 
διάσπασης των φυσικών 
ραδιενεργών στοιχείων.
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Βαθμός ευαισθησίας

Υψηλός Μυελός, λεμφαδένες, επιθύλιοι ιστοί, έμβρυα

Μέτριος Αρτηρίες, κόκαλα

Χαμηλός Νευρικό σύστημα (μη‐ανατάξιμη βλάβη)μη ς ρ ημ (μη ξ μη β βη)

Αποτελέσματα διαφόρων δόσεων : η έκταση της καταστροφής εξαρτάται από
την απορροφηθείσα ενέργεια ανά gr του οργανισμού.

Δόση Αποτέλεσμα

<25 rad ‐

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 43

25‐100 rad Μυελός, λεμφαδένες, σπλήνα

100‐300 rad + κόπωση, πεπτικό (ανατάξιμη με αντιβίωση)

300‐600 rad ++ Νευρικό σύστημα (μεταγγίσεις, μεταμόσχευση

μυελού οστών)

>1000 rad Θάνατος (κατάρρευση κυκλοφορικού + αναπνευστικού)

Μακροχρόνιες επιπτώσεις

Καρκίνος των οστών

Λευχαιμία 1945 Εκδήλωση 1950‐52

Manhattan project 2ος παγκόσμιος πόλεμος Μετά από 20 χρόνιαp j γ μ ς μ ς χρ

θάνατοι από καρκίνο

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 44
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Μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων Hiroshima
μετά την έκρηξη της ατομικής βόμβας.

‐‐‐‐ λανθάνουσα περίοδος
λ ί

ρ

‐‐‐‐ υποψία αύξησης

λευχαιμία

θυρεοειδής

στήθος

πνευμόνια

ά

Επιβεβαίωση/
παρατήρηση

Ε. Κ. Παλούρα, 2013 45

στομάχι

έντερο

Πολλαπλό μυέλωμα


