


Οριζμός:

ν θιάδνο ηεο Ιαηξηθήο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ξαδηνλνπθιίδηα θαη βαζίδεηαη ζηε δηαδηθαζία 

ησλ ξαδηελεξγώλ δηαζπάζεσλ κε ζθνπό ηε 

δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία.



Ιστορικά τοιχεία

 1934: Οη Irene θαη Frederic Joliot-Curie αλαθαιύπηνπλ 

ηελ ηερλεηή ξαδηελέξγεηα

 1946: Sam Seidlin – ρξήζε Ι-131 γηα αληηκεηώπηζε 

θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδνύο

 1950: Γεληθεπκέλε ρξήζε

 1954: Ίδξπζε ηεο Δηαηξίαο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο (DC)

 1980: Παξαγσγή ξαδηνθαξκάθσλ-θαξδηαθέο παζήζεηο



Ππξεληθή 
Ιαηξηθή

Απεηθόληζε

Θεξαπεία



Απεικόνιση

 Αθηηλνβόιεζε από εμσηεξηθή πεγή

 X-ray Computed Tomography (Τπνινγηζηηθή Σνκνγξαθία

Αθηίλσλ Υ)

 Αθηηλνβόιεζε από εζσηεξηθή πεγή (αζζελήο)

 πηλζεξνγξάθεκα (scintigraphy)

 SinglePhotonEmissionComputedTomography

 PositronEmissionTomography



Εξωτερική πηγή

Χ-ray Computed 
Tomography: 2D εηθόλεο πνπ 
βαζίδνληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε 
ηεο απνξξόθεζεο ησλ αθηηλώλ 

θαζώο ηαμηδεύνπλ 

ζε δηαθνξεηηθά κέζα.

Μεηνλεθηήκαηα: ε κεησκέλε 
δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα κεηαμύ ησλ 
δηαθνξεηηθώλ ηζηώλ



Αρτή Μεθόδοσ: εηζαγσγή θάπνηνπ

ξαδηντζνηόπνπ θαη   αλίρλεπζε ηεο 

εθπεκπόκελεο  αθηηλνβνιίαο κέζσ θαηάιιεισλ 

αληρλεπηώλ.

Σν πιένλ ρξεζηκνπνηνύκελν ξαδηντζόηνπν :

99mTc (t1/2: 6.01 hrs)

Εσωτερική πηγή



γ-θάκεξα : κεηαηξνπή θσηνλίσλ πςειήο 

ελέξγεηαο ζε νπηηθά θσηόληα



πινθηρογράφημα

 Δηθόλεο 2D

 πλδπάδεηαη κε ηεζη θνπώζεσο γηα ηε κειέηε 

ηεο ζηέλσζεο ηνπ απινύ ησλ ζηεθαλεηαίσλ 

αγγείσλ ηνπ κπνθαξδίνπ ζε θαηαζηάζεηο 

πςειήο απαίηεζεο νμπγόλνπ

 Γηάγλσζε πλεπκνληθήο εκβνιήο

 πλήζε ξαδηνλνπθιίδηα:67Ga,111In,201Tl θ.ά.



S  P  E  C  T

Τπολογιστική Σομογραφία Μονοφωτονικής Εκπομπής

 Λακβάλνληαη πξνβνιηθέο εηθόλεο από 

πνιιαπιέο γσλίεο πνπ αλαζθεπάδνληαη 

δίλνληαο εηθόλεο 3D.(resolution 1cm)

 Υξήζε:

 Απεηθόληζε όγθσλ, ζπξενεηδνύο ,νζηώλ

 Λεηηνπξγηθέο δηεξγαζίεο εγθεθάινπ , θαξδηάο 



Positron Emission Tomography
Σομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου

Η κέζνδνο βαζίδεηαη ζηα ηζόηνπα πνπ δίλνπλ β+

δηάζπαζε (14O,15O,13N,11C,18F), ηα πξντόληα ηεο

νπνίαο είλαη:

p         n + e+ + ve

Σν παξαγόκελν e+ αιιειεπηδξά κε έλα e- θαη

δίλνπλ:

e+ + e- γ + γ                 Δγ = 511 keV

λεηξίλν ηνπ e-



Σα δύν εθιπόκελα θσηόληα ηαμηδεύνλ back to back κέρξη λα 

θηάζνπλ ηασηότρονα ζηε ζπζηνηρία ησλ αληρλεπηώλ. Απηή 

ε ζπκπεξηθνξά νδεγεί ζηνλ ζρεηηθό πξνζδηνξηζκό ηεο 

ζσγκένηρωζης ηοσ αρτικού ιζοηόποσ. (resolution 1mm)

Αληρλεπηέο



 Σν πην ζπλεζηζκέλν ξαδηνθάξκαθν είλαη ε

2-[18F]θζνξν-2-δενμπ-D-γιπθόδε ε νπνία

ρνξεγείηαη ελδνθιέβηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη

γηα ηε κειέηε ηεο κεηαβνιηθήο δηαδηθαζίαο.

 Κύξηεο Υξήζεηο: 

 Ογθνινγία

 Καξδηνινγία

 Νεπξνινγία

 Φαξκαθεπηηθή



Full body PET :

κεηάζηαζε θαξθίλνπ  

ζην ήπαξ από όγθν 

ζην παρύ έληεξν.

Καλνληθή θαηαλνκή 

ζε εγθέθαιν θαη 

ππεινθαιπθηθό 

ζπζηεκα.



Θεραπεία

Βαζίδεηαη ζηε αιιειεπίδξαζε ηεο αθηηλνβνιίαο 

κε ην DNA κε ζθνπό ηε δηαθνπή ηεο 

αλαπαξαγσγήο ησλ αθηηλνβνινύκελσλ 

θπηηάξσλ.

Πεγέο αθηηλνβνιίαο:

 Φσηόληα θαη ειεθηξόληα

 Ραδηνλνπθιίδηα

 Νεηξόληα

 Βαξηά θνξηηζκέλα ζσκαηίδηα



Υωτόνια και Ηλεκτρόνια

Ηιεθηξόληα ρηππνύλ θάπνην ζηόρν πνπ

παξάγεη θσηόληα αθηηλώλ Υ, δέζκε ησλ

νπνίσλ θαηεπζύλεηαη ζηνλ αζζελή.

Καηά πεξηπηώζεηο ν αζζελήο αθηηλνβνιείηαη

απεπζείαο κε δέζκε ειεθηξνλίσλ. Λόγσ ηεο

κηθξήο ηθαλόηεηαο δηείζδπζεο ελδείθλπληαη γηα

ηελ αληηκεηώπηζε επηθαλεηαθώλ όγθσλ.



Ραδιονουκλίδια

Δθκεηαιιεπόκαζηε ηηο ξαδηελεξγέο δηαζπάζεηο 

ησλ ξαδηνλνπθιηδίσλ πνπ εηζάγνληαη ζηνλ 

αζζελή.

Ιδαληθόηεξα ξαδηνλνπθιίδηα είλαη όζα δίλνπλ 

θπξίσο β δηαζπάζεηο(90Y) θαζώο ε 

αθηηλνβόιεζε γίλεηαη ηνπηθά.



Νετρόνια

 Έρνπλ ηδηαίηεξε δηεηζδπηηθή ηθαλόηεηα.

 Αμηνπνηνύληαη  θπξίσο ζηελ 

BoronNeutronCaptureTherapy κε ηελ κνξθή 

ζεξκηθώλ λεηξνλίσλ. Δηζάγεηαη ζηνλ αζζελή 
10Β ην νπνίν αθηηλνβνιείηαη κε λεηξόληα 

δίλνληαο ηειηθά έλα ζσκαηίδην α θαη έλαλ  

ππξήλα 7Li.

Nuclear Physics,principles and applications, J.Lilley



BNCT



Βαριά Υορτισμένα σωματίδια

Υξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα όγθνπο πνπ 

βξίζθνληαη ζε βάζνο, εμαηηίαο ηεο κηθξήο 

απώιεηαο ελέξγεηαο εηζόδνπ θαη ηεο 

θαηαθόξπθεο αύμεζήο ηεο θνληά ζην ηέινο 

ηεο δηαδξνκήο (όγθνο).



Bragg Peak



ε πεηξακαηηθή κνξθή : 

αθηηλνβόιεζε όγθνπ κε 
12C θαη ηαπηόρξνλε 

δηεμαγσγή PET από ηνλ 
11C θαη 10C πνπ 

πξνθύπηνπλ (β+

δηάζπαζε) από ηελ 

ζξαύζε ηνπ αξρηθνύ 

ηζνηόπνπ.

Reviews of Modern Physics,vol.82,jan-mar 

2010,D.Schardt,T.Elsasser,D.Ertner



Σσμπεράζμαηα:

Γνωρίζαμε ηης ζύγτρονες ηετνηθές 

απεηθόνηζες ποσ βαζίδονηαη ζηης 

ραδηενεργές δηαζπάζεης θαζώς θαη ηε τρήζε 

ηων πσρενηθών ζωμαηηδίων θαη 

ραδηοϊζοηόπων ζηε ζεραπεσηηθή δηαδηθαζία.



Ευχαριστίες

ε όινπο όζνπο βνήζεζαλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο εκεξίδαο.


