
                      ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

Τί είναι η ακτινοβολία Χ 

Η ακτινοβολία Χ είναι είναι μια μορφή ενέργειας, όπως το φως και τα ραδιοκύματα. Η 
ακτινοβολία Χ έχει την ικανότητα να διαπερνά το ανθρώπινο σώμα και να παράγει 
διαφορετικές  εικόνες ανάλογα με τον ιστό που διαπερνά ( οστά, μυς, πνεύμονες, καρδιά, 
αγγεία , συμπαγή όργανα της κοιλίας, έντερο )  

Καθώς η ακτινοβολία διαπερνά το σώμα, μέρος της απορροφάται από το σώμα. Η 
ακτινοβολία που δεν απορροφάται χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την εικόνα. Η 
επίσημη επιστημονική μονάδα μέτρησης της συνολικής δόσης ακτινοβολίας που δέχεται το 
σώμα (δραστική δόση- effective dose ) είναι το  millisievert (mSv). Άλλες μονάδες μέτρησης 
αποτελούν οι  rad, rem, roentgen και  gray. 

Όταν γίνεται αναφορά στον κίνδυνο από την ακτινοβολία χρησιμοποιείται ο όρος 
«ενεργός  δόση- effective dose». Ο κίνδυνος αφορά σε επιδράσεις όπως την πιθανότητα 
ανάπτυξης καρκίνου σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα όργανα του σώματος παρουσιάζουν 
διαφορετική ευαισθησία στην ακτινοβολία. Αν γίνει μια ακτινολογική εξέταση σε όργανα-
ιστούς περισσότερο ευαίσθητα στην ακτινοβολία, τότε η ενεργός  δόση θα είναι μεγαλύτερη.  

Φυσική ακτινοβολία από το περιβάλλον 

Η έκθεση μας σε ακτινοβολία είναι καθημερινή. Στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο 
ζούμε η ακτινοβολία προέρχεται από το έδαφος και την ατμόσφαιρα. 

Ειδικότερα, τα πετρώματα, το νερό και ο αέρας περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά 
στοιχεία, όπως είναι το κάλιο, το ράδιο, το ουράνιο και το ραδόνιο. Το ραδόνιο είναι ευγενές 
αέριο που εκλύεται από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά και στο οποίο αποδίδεται το 
μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας δόσης ακτινοβολίας που λαμβάνει ο οργανισμός μας. Η 
ακτινοβολία του εδάφους σε δεδομένη θέση εξαρτάται άμεσα από τη γεωλογική σύσταση των 
πετρωμάτων της περιοχής. 

Η επιφάνεια της γης δέχεται συνεχώς και κοσμική ακτινοβολία, η οποία προέρχεται 
από το διάστημα, δηλαδή από τον ήλιο, καθώς και άλλες άγνωστες ακόμη αστρικές πηγές. 
Αύξηση της κοσμικής ακτινοβολίας έχουμε κατά τις εξάρσεις της ηλιακής δραστηριότητας. Η 
κοσμική ακτινοβολία κατά τη διέλευσή της μέσα από τα στρώματα της γήινης ατμόσφαιρας 
απορροφάται μερικώς και η έντασή της μειώνεται σταδιακά με αποτέλεσμα να είναι σχετικά 
εξασθενημένη στο επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας. 

Η τροφική αλυσίδα αποτελεί ακόμη μια φυσική πηγή πρόσληψης ραδιενεργών 
στοιχείων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του καλίου (Κ-40), ενός μετάλλου 
απαραίτητου σε κάθε οργανισμό . 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις το μέσο άτομο στις ΗΠΑ λαμβάνει μια δόση 
περίπου 3mSv ανά έτος από τη φυσική ακτινοβολία, που περιλαμβάνει και την κοσμική 
ακτινοβολία του διαστήματος. Η ακτινοβολία του περιβάλλοντος διαφέρει ανάλογα με τον 
τόπο διαβίωσης. Οι άνθρωποι που ζουν σε ψηλό υψόμετρο παίρνουν κατά 1,5mSv 
περισσότερο ανά χρόνο από τους ανθρώπους που ζουν κοντά στην θάλασσα. Η μεγαλύτερη 
ποσότητα ακτινοβολίας από το περιβάλλον λαμβάνεται από το αέριο ραδόνιο στα σπίτια μας 
( περίπου 2mSv ανά έτος) και διαφέρει ανάλογα με τον τόπο κατοικίας.  



Στην Ελλάδα, η μέση ετήσια ενεργός δόση που δέχεται ένας κάτοικος είναι 
συνολικά 4,5 mSv ανά άτομο: 2,7 mSv από φυσικές πηγές ακτινοβολίας και 1,8 mSv από τις 
διαγνωστικές ιατρικές πρακτικές.  

Θέτοντας το απλά, η ποσότητα ακτινοβολίας από μια ακτινογραφία θώρακα ( 0,1mSv) 
είναι περίπου ίδια με 10 ημερών ακτινοβολία του περιβάλλοντος στην οποία όλοι εκτιθέμεθα 
στην καθημερινότητα μας. 

 

Όφελος έναντι κινδύνου  

Ο κίνδυνος που σχετίζεται που τις ιατρικές μεθόδους απεικόνισης αφορά σε πιθανές 
βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Οι περισσότερες απεικονιστικές μέθοδοι 
έχουν σχετικά χαμηλό κίνδυνο. Τα νοσοκομεία και τα κέντρα ιατρικής απεικόνισης 
εφαρμόζουν τις αρχές  ALARA (As Low As Reasonably Achievable- όσο το λογικότερον 
χαμηλότερη δόση  ). Το όφελος από την χρήση της ακτινοβολίας για  την απεικόνιση είναι η 
ορθή διάγνωση και είναι μεγαλύτερο από τον μικρό κίνδυνο που ενέχει η χρήση αυτή. 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΟΣΗ ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΔΟΣΗΣ 
ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ  0,1 mSv 10 μέρες 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΟΜΣΣ  1.4 mSv  6 μήνες 
 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΡΩΝ   λιγότερο από 0,001 mSv   
 

Λιγότερο από 3 ώρες  

DEXA 0.001 mSv 3 ώρες 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 0,21 mSv 26 μέρες 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΜΟΣΥΝΘΕΣΗ 
ΜΑΣΤΟΥ 

0,27 mSv 33 μέρες  

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 0.025 mSv 3 μέρες  

Cone Beam CT  0,18 mSv 22 μέρες 

ΒΑΡΙΟΥΧΟ ΓΕΥΜΑ   6 mSv 2 χρόνια 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ 
ΠΥΕΛΟΥ 

7.7 mSv    2.6 χρόνια 
 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΙΛΙΑΣ 
ΠΥΕΛΟΥ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ    

15.4 mSv   
 

5.1 χρόνια 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΛΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 6 mSv 2 χρόνια 



ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΡΟ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΟΥΣΙΑΣ   

3.2 mSv 13 μήνες 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ 

1,2 mSv 5 μήνες 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ 
ΣΤΗΛΗΣ 
 

8,8 mSv 3 χρόνια 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ  6.1 mSv   2 χρόνια 

ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ  8,7 mSv 3 χρόνια 

PET/CT  22,7 mSv 7,6 χρόνια 

 

 
Πηγές 

Radiation dose, radiologyinfo.org, 2022 (https://www.radiologyinfo.org/en/info/safety-xray) 
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  ( https://eeae.gr )  
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