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تحديد النشاط اإلشعاعي لعينة بول تحديد النشاط اإلشعاعي لعينة بول 
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 محمد حسان خريطة، السيدة ميسون المغربي. د
. ب.يئة الطاقة الذرية السورية، دمشق، صهاألمان، قسم الوقاية و

6091 
 

 مستخلص

 

يتطلب تقدير االندخال اإلشعاعي والجرعة اإلشعاعية الداخلية معرفة كمية النشاط اإلشـعاعي            

.  سـاعة حقيقيـة    24ساعة، وهذا بدوره يتطلب جمع عينة بـول         24المطروحة في عينة بول   

 ساعة لكونها   24ان وصعوبة الحصول على عينة      ونظراً لصعوبة تحقيق ذلك في أغلب األحي      

 العاملين جمع هذه الكمية ، كان البد من إيجـاد معامـل      ضطريقة غير مريحة وكثيراً ما يرف     

 ساعة تعتمد على معرفة كمية الكرياتينين الموجودة في العينـة التـي             24تصحيح لعينة بول    

 اإلشعاعي الموجود فـي العينـة إلـى         قدمها العامل أياً كان حجم العينة ثم يتم تحويل النشاط         

 ساعة وذلك وفقاً لكمية الكرياتينين الوسطى التي يـتم          24النشاط اإلشعاعي الموجود في عينة      

 .1.7g ساعة وهي 24طرحها خالل 

 لقد تم إجراء العديد من التحاليل لعينات عاملين معرضين مهنيـاً لإلشـعاع لمعرفـة نسـبة                 

ساعة وحصلنا على مـردود كيميـائي       24المعايرة بالنسبة لعينة    الكرياتينين في العينة ومن ثم      

، يجب اإلشارة إلى أن هذه الطريقة من المعايرة تستخدم فقط فـي حـال               %77يتراوح وسطياً 

 .ساعة24عدم إمكانية الحصول على عينة بول 

 

 
 شعاعيةالكرياتين، البول، االندخال اإلشعاعي، معامل التصحيح، الجرعة اإل: الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة

حتى وقت قريب قاصرا علي عـدد محـدود مـن           كان خطر التلوث اإلشعاعي في الماضي و      

وحين بدأ اإلنسان في إجراء التفجيرات الذريـة فـي       . األفراد الذين يعملون بالمنشئات النووية    

الجو أضاف كميات كبيرة من الملوثات اإلشعاعية في البيئة العالميـة عـن طريـق نـواتج                 

ـ     االنشطار الذري التي تحملها السحابة الذرية إلي طبقات الجو            ىالعليا مسببة تساقطا ذريا عل

ومع تطـور   .  وأصبح لهذه الملوثات دورتها في السالسل الغذائية لإلنسان        العالمجميع أرجاء   

المعرفة النووية وازدياد عدد المراكز النووية ومحطـات القـوى النوويـة ودورات تصـنيع               

المجاالت التطبيقية  ومعالجة الوقود النووي ومع سرعة انتشار استخدامات النظائر المشعة في           

أصبح خطر التلوث اإلشعاعي الداخلي يشـمل       ) صناعة، طب، زراعة، بحث علمي    (المختلفة  

 .عددا كبيرا من األفراد العاملين في هذه المجاالت خاصة

 

ولما كان هدف علوم الوقاية اإلشعاعية واألمان النووي هو العمل على حماية اإلنسان والبيئـة      

وث اإلشعاعي أصبح من المهم في هذا المجال معرفة طرق تقـدير            من أخطار التعرض والتل   

الجرعة اإلشعاعية الداخلية وطرق معالجة التلوث اإلشعاعي الداخلي، ويـتم ذلـك باسـتخدام         

 :طريقتين وهما

الطريقة المباشرة التي تعتمد على القياس المباشر لإلشعاعات المخترقة والمنبعثة مـن             •

 . الجسم

ة التي تعتمد على قياس النشاط اإلشعاعي في المـواد البيولوجيـة            مباشرغيرالالطريقة   •

 .المنفصلة من الجسم أو من عينات فيزيائية أخذت من بيئة العمل

 

ويتطلب قياس النشاط اإلشعاعي في المواد البيولوجية قياس كمية النشاط اإلشعاعي المطروحة            

ساعة من أفضل الطرق    24 ساعة للشخص المعرض لإلشعاع، حيث تعتبر عينة         24في عينة   

لكشف كمية النشاط اإلشعاعي الموجودة في جسم اإلنسان بالرغم من أنها طريقة غير مريحة              

 ساعة  24ومن الممكن أن نصادف عدة صعوبات في جمعها منها عدم الثقة في أن العينة تمثل                

بد من إيجاد   أم ال، وذلك بسبب عدم تجاوب بعض العاملين في الجمع الكلي لهذه العينة، كان ال              

 ساعة وذلك باالعتماد على معايرة عينة البـول التـي يقـدمها             24معامل تصحيح لعينة بول     

 .العامل
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 (7)  (4):طرق معايرة عينة البول

 :يمكن معايرة عينات البول باالعتماد على عدة طرق وهي

 Time methodالطريقة الزمنية  .1

 Gravimetric methodالطريقة الحجمية .2

   Creatinineكرياتينينطريقة ال .3

 Specific gravityطريقة الثقالة النوعية  .4

 

 على جمع آخر عينة بول قبل النوم بنصف ساعة وجمع أول عينة بول              الطريقة الزمنية تعتمد  

 مـن   %20-15بعد االستيقاظ بنصف ساعة وذلك لليلتين متتاليتين وتقدر هذه الطريقة حـوالي             

ساعة وقياس النشاط اإلشـعاعي فـي العينـة ثـم            12ة  االطراح الكلي، ولكن يفضل أخذ عين     

 .24hمضاعفة النتيجة لمعرفة النشاط اإلشعاعي في عينة 

 

 على معرفة حجم العينة التي جمعها العامل ومن ثم معايرة هذه العينة        الطريقة الحجمية وتعتمد  

وثوق بهـذه   بالنسبة لإلناث، ولكن اليمكن ال    1000mlبالنسبة للذكور وحجم    1400mlإلى الحجم   

 اختالف كمية السوائل التي يتم تناولها بين        ةالطريقة بسبب مشكلة تغير الحجم بشكل كبير نتيج       

 .شخص وآخر والتعرق وبعض المؤثرات االستقالبية العامة األخرى

 

 . فهي تعتبر طريقة غير جيدة للمعايرةالثقالة النوعيةأما الطريقة الثالثة طريقة 

 . في عينة البولطريقة قياس الكرياتينينطريقة جديدة للمعايرة هي تم مؤخراً االعتماد على 

 

هو عبارة عن بروتين تنتجه العضالت ومن ثم يتحرر إلى الدم وتكون الكمية التي              :الكرياتينين

حيث يطرح الرجل البالغ نموذجيا في اليوم كمية        . يتم إنتاجها يومياً مستقرة نسبياً لكل شخص      .

  .1.7gدرها من الكرياتينين يبلغ ق

 

وتعتمد طريقة الكرياتينين على قياس كمية الكرياتينين في عينة البول التـي يقـدمها العامـل                

وقياس النشاط اإلشعاعي في العينة، ومن ثم تحويل كمية النشاط اإلشعاعي الموجودة في العينة              

نين الوسـطى  وذلك بالمعايرة حسب كمية الكرياتي24h إلى الكمية المكافئة الموجودة في عينة 

 1.7g.(4)التي يتم طرحها في اليوم وهي 
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 (4) (6) (5):طريقة المطيافية الضوئية لتحديد تركيز الكرياتينين في عينة البول

 :مجال تطبيق الطريقة •

 في تشخيص حاالت التعرض لألشعة

 :المبدأ العام •

) Jaffeاعـل   تف(يشكل الكرياتينين مع حمض البكريك في محلول قلوي مركب ذو لون أصفر             

بسبب سرعة التفاعل بين    . تتناسب كثافة اللون الناتج مباشرة مع تركيز الكرياتينين في الوسط         

 .الكرياتينين وحمض البيكريك

يؤخذ مقدار من بول العامل ويوضع في أنبوب زجاجي مع سائل كاشف ثم مع سائل مظهـر                 

 طيف ضوئي وتحدد كمية      مئوية ثم تقاس شدة اللون بواسطة مقياس       4وملون وذلك في درجة     

 .الكرياتينين في البول

 :األجهزة واألدوات •

 مقياس طيف ضوئي  •

 مثفلة أنابيب •

 مازجة أنابيب •

 حمام مائي •

 :    المحاليل والمواد المستخدمة •

 1.5mg/100mlعياري تركيزه ) 1(كاشف رقم  .1

 8.8mmol/lمحلول ملون بكرك أسيد ) 2(كاشف رقم  .2

ل، / مـول    0.4هيدروكسيد الصوديوم (ف قلوي   وهو عبارة عن كاش   ) 3(كاشف رقم    .3

 )ل/ميلي مول 50فوسفات الصوديوم 

 . نانومتر492تتم القراءة على جهاز المطيافية الضوئية وبطول موجة 

 

 :تحضير المحلول المستخدم

، يحفظ المـزيج فـي نفـس        )2(والكاشف رقم   ) 1(يتم مزج أحجام متساوية من الكاشف رقم        

 .شهر في قارورة بالستيكية محكمة اإلغالق وبمعزل عن الضوءدرجة حرارة الغرفة لمدة 
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 :طريقة العمل

سم من محلول العمل    1ثم نأخذ   ) 3(وحجم من كاشف رقم     ) 2(    يؤخذ حجم من كاشف رقم      

 ثانيـة تطـرح   80 ثانية وبعد  20ميكرون من العياري يمزج وتتم القراءة بعد  100ونضع 

 ).نتيجة العياري(وتسجل النتيجة القراءة الثانية من األولى 

ميكرون من بول العامل يمزج وتتم القراءة بعـد         100سم من محلول العمل ونضع      1ثم نأخذ   

 )نتيجة المريض( ثانية تطرح القراءة الثانية من األولى وتسجل النتيجة 80 ثانية وبعد 20

 :حساب النتائج وإظهارها •

ـ ÷ نـاتج قـراءة بـول المـريض         :  (طريقة الحساب  المعامـل  × ) اتج قـراءة العيـاري    ن
1.5mg/100ml 
 mg/100ml:.....   فتكون النتيجة

 1.2mg/100ml حتى 0.6إن القيم الطبيعية يجب أن تكون من 
0
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نتائج تحليل عينات البول لمعرفة كمية الكرياتينين الموجودة في العينة وتحديد وسطي  -

 (7):الكمية التي تم طرحها

بول لعدد من األشخاص المهنيين البالغين لمعرفة تركيز الكريـاتينين          تم إجراء تحليل عينات ال    

في العينة ومعرفة وسطي الكمية التي يتم طرحها يومياً وكانت النتائج العملية كما هو مبين في                

 ).2(الجدول 

 وسطي تركيز الكرياتينين في عينة البول التي يتم طرحها يومياً): 2(الجدول رقم 
الرقم 

المتسلسل

 زمن جمع العينة نسالج

 

(g)ساعة24نسبة الكرياتينين في عينة 

 1.6g ساعة24 عينة  ذكر 5

 1.5g ساعة24 عينة  ذكر 6

 1.9g ساعة24 عينة  ذكر 7

 1.3g ساعة24 عينة  ذكر 8

 1.5g ساعة24 عينة  ذكر 9

 2g ساعة24 عينة  ذكر 10

 2g ساعة24 عينة  ذكر 11

 1.5g ساعة24 عينة  ذكر 12

 1.9g ساعة24 عينة  ذكر 13

 1.3g ساعة24           عينة  ذكر 14

 1g ساعة24 عينة  ذكر 15

 1.6g ساعة24 عينة  ذكر 16

 1.3g ساعة24 عينة  ذكر 17

 1.4g ساعة24 عينة  ذكر 18

 1.8g ساعة24 عينة  ذكر 19

 1.8g ساعة24 عينة  ذكر 20

 2.2g ساعة24 عينة  ذكر 21

 1.3g اعةس24 عينة  ذكر 22

 1.9g ساعة24 عينة  ذكر 23

 1.7g ساعة24 عينة  ذكر 24

 1.63 القيمة الوسطية التجريبية

 0.30 االنحراف المعياري
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عينة اطراح بولي لعاملين مهنيين واستخدمت المعادلة       20أجري تحديد لتركيز الكرياتينين في      

 .ساعة24التالية لتحديد االنحراف المعياري لتركيز الكرياتينين في عينة بول 

∑
=

=

−−=
nl

l
nXXSr

1

2
1 )1/()( 

نالحظ من خالل النتائج التي حصلنا عليها بعد إجراء التحاليل السـابقة أن القيمـة الوسـطى                 

% 95 عند مستوى ثقـة  g 0.3 ± 1.6 ي ساعة للرجل ه24لية للكرياتينين في عينة بول العم

 في اليوم 1.7g البالغة  reference man وهي قريبة جداً من القيمة النظرية للرجل المرجعي

 ICRP/54/.(7)و كتاب /ICRP/78وذلك بالرجوع إلى كتاب 
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 : باإلشعاعمراقبة العاملين

تم إجراء تحليل لعينات بول بعض األشخاص المعرضين داخلياً لإلشـعاع لمعرفـة تركيـز               

 الكرياتينين في العينة ومعرفة النشاط اإلشعاعي الموجود في العينة وإجراء المعايرة بعد ذلك 

ويـة  جدول مراقبة العاملين باإلشعاع وتحديد تركيز الكرياتينين والنسبة المئ        :(3)الجدول رقم 

 للمعايرة
الرقم المخبري 

 للعينة

كمية النشاط 

اإلشعاعي في 

 ساعة24عينة 
Bq 

كمية النشاط 

 جزء ياإلشعاعي ف

 ساعة24 من عينة 
 Bq 

تركيزالكرياتينين 

في جزء من 

 ساعة24عينة 
g 

كمية النشاط 

اإلشعاعي في 

العينة بعد 

 Bqالمعايرة

النسبة 

المئوية 

 للمعايرة

% 
016926 1684 127 0.13 1660.7 98.6% 

016927 88.4 8.9 0.2 75.65 85.4% 

016928 10 0.59 0.14 7.16 71.6% 

016929 3.9 0.37 0.15 2.5 64.% 

016985 7530 340 0.15 3853.33 51.17% 

016986 4.5 0.3 0.14 3.64 80.88% 

017033 2860 38.6 0.12 1438.9 50.3% 

017540 189 23 0.19 205.7 108.8% 

017547 7 0.72 0.21 5.82 83.26%. 
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 (2) (1): حدى حاالت مراقبة العاملين المهنيينشرح تفصيلي إل

 24، أجري تحليل لعينـة بـول        131أجريت مراقبة إشعاعية ألحد األشخاص العاملين باليود        

في العينة، وبعد قياس النشاط اإلشعاعي فـي عينـة     131ساعة لتحديد النشاط اإلشعاعي لليود      

وتم إجراء تحليل للكرياتينين في العينة ) ml 125حوالي (أخذ جزء من هذه العينة  ساعة 24

 :كما تم إجراء تحليل للنشاط اإلشعاعي في العينة وكانت النتائج كما يلي

 جدول المراقبة اإلشعاعية ألحد العاملين باإلشعاع وتحديد تركيز الكرياتينين): 4(الجدول
 النشاط اإلشعاعي في عينة

 ساعة24

النشاط اإلشعاعي في جزء من 

  ساعة24عينة 

تركيز الكرياتينين في جزء من 

  ساعة24عينة 
1684Bq 127Bq 0.13 

 

 وكمية النشاط اإلشعاعي هـي      0.13gساعة هي   24إن تركيز الكرياتينين في جزء من عينة        
127Bq 

ـ       يـتم طرحهـا     نسبة الكرياتينين الوسطى التي   (1.7gفتكون كمية النشاط اإلشعاعي المكافئة ا

 :xهي)  ساعة24خالل 

Bqx 77.1660
13.0
1277.1

=
×

= 

 :لحساب النسبة المئوية للمعايرة 

 1684أعطت نشاط إشعاعي 100    إن كل 
   x                                1660.77 

%62.98
1684

10077.1660
=

×
=x 

 .داً مردود جيد ج%(98.62)نالحظ أن المردود الذي حصلنا عليه نتيجة المعايرة
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 :المناقشة واالستنتاجات

سـاعة  24دلت نتائج تحليل عينات البول لتحديد نسبة الكرياتينين في جزء من عينة اطـراح               

ومن ثم تحويل كميـة النشـاط اإلشـعاعي       وقياس النشاط اإلشعاعي في هذا الجزء من العينة         

ساعة وذلـك بالمعـايرة   24 الموجودة في العينة إلى الكمية المكافئة الموجودة في عينة اطراح

 أن هذه الطريقـة مـن       1.7gحسب كمية الكرياتينين الوسطى التي يتم طرحها في اليوم وهي           

 :المعايرة جيدة ويفضل تطبيقها في الحاالت التالية

 ساعة أم ال، فإذا كانت نسبة الكرياتينين في العينـة           24للتأكد من أن العينة تمثل عينة        •

 g(1.94-1.3) ساعة تتراوح بين     24ترض أن تكون عينة     التي قدمها العامل والتي يف    

 ساعة ، أما إذا كانت أقل       24للبالغين الذكور، فهذا يدل على أن العينة تمثل عينة بول         

 فهذا يدل على أن العينة إما مخففة أو مركزة بشكل كبيـر             2g أو أكثر من     1.3gمن  

 .عيواليمكن الوثوق بها من أجل التحليل ومعرفة النشاط اإلشعا

سـاعة  24  ساعة، وتم الحصول على جزء من عينة 24إذا تعذر الحصول على عينة  •

يمكن معايرة هـذه    ) عينة إفرادية إما صباحية أو مسائية أو لعدة ساعات أثناء النهار          (

العينة وذلك بحساب نسبة الكرياتينين في هذه العينة وكمية النشـاط اإلشـعاعي، ثـم               

بة الكرياتينين  الوسطى التي يـتم طرحهـا خـالل           معايرة النشاط اإلشعاعي إلى نس    

 . ساعة24ساعة وبالتالي معرفة كمية النشاط اإلشعاعي في عينة 24

، %77إن طريقة المعايرة بالكرياتينين طريقة جيدة وقد أعطت مردوداً وسطياً حوالي             •

ولكن يفضل أن تستخدم هذه الطريقة في حال تعذر وصعوبة الحصول على عينة بول              

عة وتعذر جمع هذه العينة إما ألسباب خاصة بالعامـل أو ألسـباب خاصـة                سا 24

 .بظروف العمل

 

 :كلمة شكر

نود أن نشكر السيد الدكتور المدير العام إبراهيم عثمان لدعم وتشجيع هذا العمل، وكذلك السيد               

زياد سليمان للمساهمة في تحضير العينات والسيد محمد حسن للمساهمة في قـراءة العينـات               

 .لجميع من ساهم في هذا العملو
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                                  ABSTRACT                                             
 

Assessment of intake and internal does requires knowing the amount of 
radioactivity 24 hour urine sample, some times it is difficult to get 24hour 
sample because this method is not comfortable and in most cases the 
workers refuse to collect this amount of urine. 
This work focuses on finding correction factor of 24 hour sample 
depending on knowing the amount of creatinine in the sample. whatever 
the size of this sample. Then the 24hours excretion of radionuclide is 
calculated assuming the average creatinine excretion rate is 1.7per 
24hours , based on the amount of activity and creatinine in the urine 
sample. 
Several urine sample were collected from occupational exposed workers 
the amount of and ratios of creatinine and activity in these samples were 
determined, the normalized to 24excretion of radionuclide. The average 
chemical recovery was 77%. 
It should be emphasized that this method should only be used if a 24 
hours sample was not possible to collect.  
 
 
Key words: urine, correction factor, creatinine, intake, internal does 
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