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Στην  πυρηνική ιατρική χορηγούνται, συνήθως ενδοφλεβίως, ραδιοφάρμακα για
διάγνωση και θεραπεία. Με τον κατάλληλο φορέα-ραδιοϊσότοπο, τα ραδιοφάρμακα
συγκεντρώνονται επιλεκτικά στην περιοχή ενδιαφέροντος (ιστό/όργανο)  και απεικονίζονται
με συστήματα γ-camera. Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα ιατρικά ραδιοϊσότοπα, είναι Tc-99m,
I-131, Tl-201 και F-18. Η ενεργότητά τους (activity) μετράται με τους μετρητές
ραδιενέργειας τύπου πηγαδιού (well type dose calibrators) των εργαστηρίων πυρηνικής
ιατρικής. Η ακρίβεια των εν λόγω μετρητών ραδιενέργειας παίζει σημαντικό ρόλο στην
ακτινοπροστασία των εξεταζομένων, καθόσον η χορηγούμενη ενεργότητα (administered
activity) πρέπει να συμφωνεί με τη συνταγογραφούμενη (prescribed), η οποία καθορίζεται
ανάλογα με την εξέταση, το σωματότυπο και την κλινική κατάσταση  του εξεταζομένου
καθώς και τα απεικονιστικά συστήματα.

Ο έλεγχος της ακρίβειας των μετρητών ραδιενέργειας πρέπει να γίνεται με πρότυπες
ραδιενεργές πηγές ιατρικών ραδιοϊσοτόπων, οι οποίες ωστόσο δεν είναι εύκολα διαθέσιμες,
πρωτίστως λόγω του πολύ μικρού χρόνου ημιζωής (Τ1/2) (από μερικά λεπτά μέχρι λίγες
μέρες) και δευτερευόντως λόγω της δυσκολίας κατασκευής και του υψηλότατου κόστους.
Συνεπώς στην πράξη, χρησιμοποιούνται πρότυπες πηγές μακροβιότερων μη ιατρικών
ραδιοϊσοτόπων, οι οποίες λόγω του φάσματος γ ακτινοβολίας που εκπέμπουν, μπορούν να
προσομοιάζουν τα ιατρικώς χρησιμοποιούμενα ραδιοϊσότοπα.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η, κατά το εφικτό, ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητας
των μετρήσεων ακρίβειας στους μετρητές ραδιενέργειας ραδιοφαρμάκων, με χρήση των
εμπορικά διαθέσιμων πρότυπων πηγών.

Η ΕΕΑΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, διερεύνησε την καλή λειτουργία των
μετρητών ραδιενέργειας ραδιοφαρμάκων, πραγματοποιώντας επί τόπου μετρήσεις στους
μετρητές όλων των εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρονται η
ακρίβεια μέτρησης στα κοινώς χρησιμοποιούμενα «κανάλια» - επιλογές ραδιοϊσοτόπων, η
επαναληψιμότητα, η καθ’ ύψος εξάρτηση και οι μετρήσεις υποβάθρου. Οι μετρήσεις έγιναν
με πρότυπες πηγές Co-57 (Τ1/2: 0,74 y), Ba-133 (T1/2: 10,5y) και Cs-137 (T1/2: 30 y) που
προσομοιάζουν τα Tc-99m,, Tl-201 και Ι-131, με ονομαστική (nominal) αβεβαιότητα της
ενεργότητας 3% (k=2). Με βάση τα αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι οι μετρητές
ραδιενέργειας ραδιοφαρμάκων στη χώρα μας, λειτουργούν ικανοποιητικά, στη μεγάλη
πλειοψηφία τους. Μεμονωμένες περιπτώσεις μετρητών παλαιάς τεχνολογίας παρουσίασαν
διαφορετική συμπεριφορά. Η χρήση πρότυπων πηγών προσομοίωσης είναι αποδεκτή για τον
έλεγχο της μακράς περιόδου σταθερότητας των μετρητών. Η βαθμονόμηση μετρητών στα
«κανάλια» ιατρικών ραδιοϊσοτόπων με πρότυπες πηγές προσομοίωσης δεν ενδείκνυται,
καθόσον η αβεβαιότητα κυμαίνεται, ανάλογα με τον τύπο (μοντέλο) του μετρητή, από 3%
έως 10%, ακόμα και σε περιπτώσεις σύγχρονων τύπων μετρητών.
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