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   :ملخص
ا ب    الهدف من   ة م ذه الدراسة المقارن ي   ه يبروتوآول الوفق   الممتصة   الجرعة اإلشعاعية نيتعي ين طريقت   التقن

TRS-277 (1987) بروتوآول وال TRS-398 (2000)  ة     ال ة الذري ة للطاق ة الدولي  جرت  .صادرين عن الوآال
الجرعة اإلشعاعية الممتصة في      باستخدام خمس حجيرات تأين شائعة االستخدام الختبار الفرق في تعين           الدراسة  

ـ           . 60- الناتجة عن حزمة إشعاعية لنظير الكوبالت      الماء ذلك جرى استخدام آواشف ال ة    TLDآ   إلجراء المقارن
ة أن      . الوآالة الدولية للطاقة الذرية   مع المخبر العياري في      ين     أظهرت المقارن سبة ب ي قيمالن   الجرعة اإلشعاعية    ت

سبة( لٍ  ) D(TRS-398)/D(TRS-277) أي الن ا لك سوبة وفق نمح ة   البروتو م ولين متقارب أ  آ ط الخط ومتوس
  . لكافة الحجيرات المستخدمة في الدراسة%0.5النسبي أقل من 

  
  

  :الكلمات المفتاح
  TLD مقارناتالمعالجة اإلشعاعية، تعيين الجرعة الممتصة، 

  
  
  
  
 

Comparison between the IAEA's Protocols (TRS-277 &TRS-398) for 
Absorbed Dose Determination 

  
Mamdouh Bero and Ousama Anjak 

  
Radiation Calibration Division, Protection and Safety Department; 

 Atomic Energy Commission of Syria, Damascus P O Box 6091, Syria. 
 

Abstract: 
The aim of this study is to compare between two IAEA's Protocols [IAEA_TRS-277 (1987) 
and IAEA_TRS-398 (2000)] for Absorbed Dose Determination. Five types (5 Chamber) of 
commonly used cylindrical ionization chambers (Farmer type, 0.6 cc) were used to check the 
difference in absorbed dose to water determination for Co-60 beams under reference 
condition. TLD dosimeter was also used for inter-comparison with IAEA's SSDL. The mean 
values of the measured absorbed dose were found to be similar in both cases and the relative 
error D (TRS-398)/D (TRS-277) is found to be approximately less than 0.5% for all chambers 
used in this study.  
 
Key words: 
 
Absorbed Dose Determination, Radiotherapy, TLD comparison  

 

 2



  المحتويات
  

  الصفحة  الموضوع
  2  ملخص

3  Abstract 

 المحتويات  4

  :مقدمة. 1  5

  :TRS-277البروتوآول . 2  6

  :-398TRSالبروتوآول . 3  7

 لتطبيقات حاسب الجرعة في المعالجة اإلشعاعية أي البروتوآوالت يجب استخدامها. 4

  ؟بالفوتونات واإللكترونات عالية الطاقة
7  

  وطريقة العملمقارنةدوات المستخدمة في هذه الاألجهزة واأل. 5  8

 أجهزة األشعة. 5-1  8

  أجهزة قياس الجرعة.5-2  9

 )Ionization Chambers(حجيرات التأين . 5-2-1  9

 )Electrometer(جهاز قياس الشحنة . 5-2-2  10

 )chamber sleeves(و مخدمات الحجيرات ) Phantom(الفانتوم . 5-2-3  10

  مقياسي درجة الحرارة والضغط الجوي.5-2-4  11

  :طريقة القياس. 6  11

بقياس آيرما الهواء و استخدام ن الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الماء يتعي. 6-1

   )NK ( المعامل
12  

  )ND,W ( المعاملباستخداممباشرة ن الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الماء يتعي. 6-2  14

 TRS-398 و TRS-277الحساب لكل من البروتوآولين مقارنة بين طريقتي  . 6-3 16

  TLDتعريض آبسوالت . 6-4  17

  :النتائج التجريبية والمناقشة. 7  18

  :االستنتاجات و المقترحات. 8  22

  :الخالصة  22

  23  :المراجع

  

 3



  : مقدمة -1
أل  شعاعيةالمعالجة ال تجرى   ه    ورام ل ة   بتوجي ة ال  شعة   أحزم ة عالي ا      طاق ى الخالي ا      عل سرطانية بهدف قتله ذا   ال  وه
د الجرعة اليتط ي تحدي ة ف ة عالي صةلب دق د . شعاعية الممت ى تحدي د عل شل المعالجة يعتم  حيث أن نجاح أو ف

عن القيمة الموصى   آبيرةتغير بنسبة مئوية   تإن الدقة في هذه القيمة يجب أن ال       . لورملالجرعة الشعاعية المعطاة    
اب               في حساب   الدقةبأن تكون   ) ICRU(بها، مثال توصي     ائج المعالجة ضمن حدود ارتي م نت ي تحك الجرعة الت

سبة مجموع     .[1] كامل عملية المعالجة  ل %5مقداره   ل   ة تحتوي هذه الن ات مث اس الجرعة المطلق     من المرآب ة قي
وزع، عوامل الخرج    %الجرعة مع العمق    (قياس الجرعة النسبي     )لمعايرةا( تخطيط المعالجة   ، )، مخططات الت
دو اب يق والير االرتي ه بح وم  ، 2% في ك الي ي ذل از ف سبة  أداء الجه ه بالن اب في رًا و2%ويعطى اإلرتي  أخي

ة   ريض و الحرآ عية الم والي  وض ا ح اب فيه ضع   . 3%و اإلرتي ستقلة و تخ اب م ات االرتي رض أن مرآب بف
د   العمل على ت  وهذا يتطلب    %.3 يبقى لقياس الجرعة حوالي      هللتوزع الطبيعي فإن   ل مق أ    قلي ة    ار الخط ادة الدق وزي

ستعملة         في تعين  ة للوصول     . الجرعة اإلشعاعية الممتصة الصادرة عن الحزمة اإلشعاعية الم ائل المتبع  من الوس
اس         د   . إلى هذا الهدف تطبيق بروتوآوالت محددة للقي ين الجرعة الممتصة       تع صادرة  بروتوآوالت تع ة    ال  الوآال

ذا المجال      الدولية للطاقة الذرية من أهم البروتوآوال      دم     ت في ه شارًا فهي تق ا انت ين    وأآثره ة لتعي خطوات منظم
ا     .في تطبيقات عديدة أخرى    و ورامالجرعة اإلشعاعية الممتصة لحزم اإلشعاع المستعملة في عالج األ          و نشير هن

ل    دول مث  في شمال   AAPM TG 51إلى وجود بروتوآالت أخرى لتعين الجرعة الممتصة مطبقة في بعض ال
ام  TRS-277 أصدرت الوآالة الدولية للطاقة الذرية التقرير.  في ألمانياDIN 6800-2أمريكا و   [2] 1987 ع

ام     TRS-398ثم تاله  بعد عدد من السنوات التقرير          ل من األخطاء           2000 الصادر ع ة والتقلي ادة الدق  بهدف زي
ر   قدمتوقد   عند تعين الجرعة الممتصة       يمكن أن تقع   التي ذا التقري ر  في ه ا    األخي تم باتباعه ة ي ل   طريق   عدد تقلي

  . [3] البارامترات المستخدمة في تعين الجرعة الممتصة
يتطلب معايرة دقيقة للمنابع المشعة واألجهزة المستخدمة في للجرعة الموصوفة إن الحصول على دقة أفضل آما  

ث ، ةالمعالج ايرة أنحي ة مع زم  عملي عاعية الح ى  اإلش ستند إل ذه ت ات مه وات و قياس دة خط ضمن عق ق تت تطبي
 خبرة في مجال الفيزياء     إلىتحتاج  األساسية التي   وتعتبر المعايرة من العمليات     . آثيرةمعامالت تحويل وتصحيح    

 بشكل دوري بعد ذلك     ،قبل االستخدام األولي ألجهزة المعالجة     :معايرة في الحاالت التالية   نصح بإجراء ال   ي .الطبية
 .  اإلشعاعية على مقدار الجرعةبعد أي عملية صيانة يمكن ان تؤثرو

اء اإلشعاعية    (خالل السنوات القليلة السابقة بعض المنظمات الوطنية  قامت   ة للفيزي ة الوطني ار و  ب) مثل الهيئ اختب
ى حساب               البروتوآوالت   مقارنة آفاءة  دة عل المقترحة لتعيين الجرعة اإلشعاعية في الماء مع البرتوآوالت المعتم

اس آيرم  د قي ة بع ك بالجرع واء و ذل ة ا اله وات منظم ين خط عاع  لتعي زم اإلش صة لح عاعية الممت ة اإلش الجرع
ا     ومن أهم هذه البروتوآوالت،  ومخابر المعايرةالمستعملة في عالج السرطان ة بينه -TRS التي تجري المقارن

ذلك  TRS-277و   398 ات في     ي حب .AAPM TG 21  [1, 2]و AAPM TG 51 و آ ذه المقارن تم ه ث ت
ائج في       شكلبر المختصة وب   المخا سجام النت ر       يضمن ان ة في آل مخب ق المتبع اس  . الظروف و الطرائ  يتطلب قي

ين الجرعة اإلشعاعية الممتصة      ،دقة عالية وتقنيات خاصة    الجرعة الممتصة في المعالجة اإلشعاعية       ر تعي  ويعتب
سات المعالجة   التي سوف يتلقاها الم من أهم العوامل المساعدة في تقدير الجرعة         في الماء  د .ريض خالل جل   تعتم

ة       بروتوآوالت و طرق خاصة        هذه القياسات الدقيقة على    رة و موثوق اد الجرعة اإلشعاعية الممتصة       مختب . إليج
ادي      يتطبب يوصى شاآل أو    ق هذه البروتوآوالت حرفيا حتى تتوحد أساليب القياس و من أجل تف وع أخطاء وم وق

ين           أ في تع ائق واضحة            . الجرعة الممتصة   حوادث إشعاعية نتيجة الخط ستخدم بوث ذه البروتوآوالت الم زود ه ت
تخدام   هلة االس ة وس ةومفهوم ة ل و مالئم روف مختلف صبح   بظ ث ت ي  حي ق ف ة للتطبي ة  قابل سام المعالج ع أق جمي

  . في جميع البلدان التي تستخدم اإلشعاع في معالجة السرطانو اإلشعاعية 
ة          حساب الجرعة اإلشعاعية     يقتيرمقارنة ما بين ط   التتضمن هذه الدراسة     ولين صادرين عن الوآال وفقا لبروتوآ

ديم       ا البروتوآول الق ة و هم ة الذري ا       TRS-277 (1987)الدولية للطاق اس آيرم ين الجرعة من قي  الخاص بتعي
 من خالل  الدراسة  أنجزت. الذي يعطي الجرعة الممتصة في الماء مباشرةTRS-398 (2001)الهواء و الجديد 

زة المعالجة اإلشعاعية                    مقا ازين من أجه اء لجه اس الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الم ائج قي ين و  رنة نت  مختلف
أين  ب رات الت ن حجي واع م ة أن تخدام ثالث اساس ك بقي ة  وذل رة وحساب قيم ة داخل الحجي شحنة المتجمع دل ال  مع

امج         لض TLDوقد استعملت آواشف الـ     .  وفقا للبروتوآول المتبع   الجرعة الممتصة  بط جودة القياسات ضمن برن
يم الجرعة اإلشعاعية              . المقارنات الذي تجريه الوآالة الدولية للطاقة الذرية       ة الطريقتين أن ق ائج مقارن أظهرت نت

ستنتجة من البروتوآول        منمحسوبة وفقا لكٍل يم الم دًا وأن الق ة ج ولين متقارب يال     TRS-398  البروتوآ ى قل أعل
ا د االرتي ى ضمن ح ن تبق اسلك ي القي ـ  . ب ف تخدام آواشف ال ات باس ائج المقارن ين أظهرت نت ي ح  أن TLDف
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ة      TRS-398 باالعتماد البروتوآولالجرعة المحسوبة ا  نعرض  . آانت مطابقة للجرعة المحسوبة في الوآال فيم
و  قياس الجرعة في مجال المعالجة     حول موضوع الصادرة عن الوآالة    أهم البروتوآوالت   يلي تفصيل أآبر عن     

  .[4] الناتجة عن تطبيق أشعة غاما عالية الطاقة
  
   :TRS-277 البروتوآول -2

ام  ي ع ة   1987ف ة الذري ة للطاق ة الدولي ت الوآال دار  IAEAم قام ول بإص و TRS-277 [2]البروتوآ  وه
ك من خالل              الممتصة الجرعة اإلشعاعية تعيين  بروتوآول دولي مختص في      ات وذل ات واإللكترون  لحزم الفوتون

ك للحصول خطو عاعية وذل ول إش أين ضمن حق رات ت تخدام حجي ق اس تم عن طري ى ات ت ستعمل عل  قياسات ت
أين  ات عملية معايرة حجير  . الجرعة اإلشعاعية في الماء    لحساب شكل    الت ذا ال ى أساس    به ة عل اس  مبني ا  "قي آيرم
واء تم  و")NK( اله ك   ي د ذل تخدام بع صحيحاتاس رة  ت ي   إلآثي صة ف ة الممت اد الجرع طة  اليج اء بواس ذا م  ه

 آنتيجة  الجرعة الممتصة في الماءو تزيد من صعوبة تقديرالدقة  تقليلتؤدي آثرة هذه العوامل إلى       .البروتوآول
معامل المعايرة و تحويله إلى في الهواء ) NK(معايرة لحجيرة التأين ال تبدأ هذه الخطوات باستخدام معامل  .نهائية

)ND,W(  تمكن من اد الجرعة ال لن صة إيج اء ) DW(ممت ي الم ة وت .ف ل التطلب عملي دة تحوي ذآورة مراحل ع الم
   .)1 (الشكل، [6] )%4–3( الممتصة في الماء بحدودفي حساب الجرعة دقة تخفيض ال إلى تساهم في النتيجة

  
  .TRS-277 [5]  الممتصة في الماء حسب البروتوآولاإلشعاعية خطوات إيجاد الجرعة ):1(الشكل 

  
   TRS-398:ل  البروتوآو-3

ارا من سنة                 ي       2000قامت الوآالة الدولية للطاقة الذرية في السنوات القليلة الماضية اعتب شر بروتوآول دول م بن
ام  بروتوآول  وهو جديد لتعين الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الماء ألجهزة المعالجة اإلشعاعية بشكل مباشر           ع

ذا                بجميع ط  وااللكترونات للفوتونات ويستخدم جدًا وي ه أين ويحت رات الت واع حجي ع أن اقاتها ويستخدم أيضا لجمي
د              واع الحزم اإلشعاعية حيث يعتم ة أن البروتوآول على توصيات وخطوات رئيسية لقياس الجرعة الممتصة لكاف

اس   هذا البروتوآول على أساس معايرة حجيرة التأين في الماء، حيث أصبح هذا البروتوآول مقبوالً              ك ألن قي   وذل
يٌ      الجر ذه الظروف      عة في أقسام المعالجة مبن ى ه دُّ ُت. [7]عل ةُ  ع اس            عملي دير الجرعة الممتصة بالقي ايرة وتق  المع

ي آانت               سابقة والت المباشر في الماء و الواردة في هذا البروتوآول احد التحسينات الرئيسية عن البروتوآوالت ال
ا               واء حيث آانت التق تم             مبنية على أساس معامل المعايرة في اله م ي واء ومن ث ايرة في اله دأ بالمع سابقة تب رير ال

اء              زات        . استخدام معامالت تحويل نظرية للحصول على الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الم ك مي ى ذل يضاف إل
ع البروتوآول  ة م ل من المتحوالت بالمقارن دد أق تعمال ع تخدام و الحاجة الس ر TRS-277سهولة االس ، وأخي

  .[6]   مباشرةND,Wامل المعايرة إمكانية الحصول على مع
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تخدامه -4 ب اس والت يج عاعية    ا أي البروتوآ ة اإلش ي المعالج ة ف ب الجرع ات حاس  لتطبيق
  ؟بالفوتونات و اإللكترونات عالية الطاقة

ي           ر األول أين في المخب رة الت ايرة حجي أين      يعتمد استخدام البروتوآول على آيفية مع رة الت ايرة حجي إذا تمت مع  ف
ى أساس          )TRS-398(البروتوآول   ال يمكن استخدام     هفإن ) NX(أو  ) NK (أساسعلى   ايرة عل ا إذا تمت المع أم

)ND,W (استخدام البروتوآوله يجب فإن )(TRS-398 [5, 6].  
يم      ى ق ل الحصول عل ن اج ية م ال األساس ن األعم ة م ابر العياري ي المخ أين ف رات الت ايرة حجي ر مع ث تعتب حي

 حجيرة تأين على تحديد معامل المعايرة لها أيوصوفة للمرضى ويعتمد استخدام صحيحة للجرع وخاصة تلك الم
حيث تتم معايرة الحجيرة في المخابر العيارية األولية وذلك باستخدام قيم مرجعية معتمدة ناتجة عن منابع عيارية                 

رة وعوامل                    ى معلومات عن الحجي وي عل أين تحت رة ت ذه   بعد ذلك يتم إصدار شهادة خاصة لكل حجي ايرة له المع
  : ومن أهم هذه العوامل هي .الحجيرة
1.  )NK( : معامل معايرة حجيرة التأين لكيرما الهواء. 
2.  )ND( : معامل الجرعة الممتصة في هواء الحجيرة حيث يمكن إيجاده من خالل المعادلة التالية:  

ND = NK ( 1 – g ) Katt . Km  
 :حيث

- )g      (أشعة آبحنسبة الطاقة المفقودة على شكل  .  
)   Katt( - .معامل التوهين والتشتت في جدران حجيرة التأين

- )Km( معامل يأخذ بالحسبان آون جدران الحجيرة وغطاؤها ليست مكافئة للهواء  . 
3. )ND,W(          اء ي       .  معامل معايرة حجيرة التأين بمفهوم الجرعة الممتصة في الم رات الت دير التغي  أدخلت لتق

ول  ى البروتوآ ة ) TRS-398(عل د الجرع صلة لتحدي ة مف ل مقارن نقوم بعم عاعيةس ي اإلش صة ف  الممت
 حيث سنقوم بأخذ قراءات دقيقة لمعدل الشحنة )TRS-398( و )TRS-277(الماء حسب البروتوآولين 

الث           تخدام ث ت وباس ة بالكوبال دات المعالج ن وح صادرة ع ات ال أين للفوتون رة الت ي حجي ة ف المتجمع
شروط              حجيرات تأين ضمن شروط      مرجعية تختلف تبعا لطاقة الحزمة اإلشعاعية مع األخذ بالحسبان ال

 .الهندسية للقياس و المحددة في هذه البروتوآوالت من قبل الوآالة الدولية للطاقة الذرية
  

  ة وطريقة العملمقارناألجهزة واألدوات المستخدمة في هذه ال -5
  :  أجهزة األشعة-5-1

عاع  ة إش ازي معالج تخدام جه تاس وذج   60-ية بالكوبال اري نم ر العي ي المخب عاعية ف ايرة اإلش از المع ا جه   هم
Theratron-80 )T-80(      وذج ووي     TIRADE-800واآلخر جهاز المعالجة اإلشعاعية نم  في مرآز الطب الن

ة المدروسين                     ولي الوآال ي حساب الجرعة الموصوفتين في بروتوآ ين طريقت ات ب ا استخدم    .إلجراء المقارن  آم
ي     عائد ل  Elite-80 نموذج   60-لكوبالتجهاز ا  ات      مشفى البيرون د إجراء مقارن ـ  عن ة     TLDال ة الدولي مع الوآال

  . هذه المصادر المشعةبعض المعلومات الفنية عن) 1(ويبين الجدول . للطاقة الذرية
  أجهزة األشعة المستخدمة في الدراسة :)1(الجدول 

Co-60 unit model Manufacturer Source Activity  Ref. Date 
Elite 80 MDS Nordion, Canada 380.3 TBq 17/10/2003 
TIRADE 800 INVAP 370.37 TBq 08/08/1998 
Theratron-80 AECL 390.5 TBq 2/12/1993 

   :الدراسةاآلتيين صور ضوئية لجهازي األشعة اللذين تم استخدامهما في ) 3(و ) 2(نبين في الشكلين 
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شكل  د ):2(ال ت وح ة بالكوبال وذج  60-ة المعالج نم

Theratron 80  
شكل  ت: )3(ال ة بالكوبال از معالج ن 60-جه  م
  TIRADE_800 INVAPنموذج

  
   : الجرعةأجهزة قياس 2-5

انوي                   اري الث ر العي ا في المخب ايرة إم إلجراء القياسات الخاصة بهذه الدراسة استخدمت حجيرات تأين مختلفة مع
ة ل   ة الدولي ة  التابع للوآال ة الذري وطني للقياسات       ).IAEA, SSDL Lab (لطاق ر ال ا في المخب  أو جرى معايرته

سورية      ة ال ة الذري ة الطاق ابع لهيئ اس الجرعة اإلشعاعية     و .).AECS, NRML Lab(اإلشعاعية الت استخدم مقي
UNIDOS type 10002 رآة ن ش اتPTW م راء القياس دول .  إلج ين الج ـتأين بعض ) 2(يب رات ال حجي

ستخد اسالم ي القي ايرةمة ف امالت المع ع مع ا م واء  )Nk(  الخاصة به ي اله ايرة ف ل مع ل )ND,W(و معام  معام
اس الجرعة اإلشعاعية       حيث  . الماءمعايرة في  أين بمقي رات الت ذآور جرى وصل حجي  ,PTW UNIDOS الم

type 10002        ًأين نتيجة رة الت أين الحاصل في حجي دار الت اس مق ذي ي   للتعرض لإلشعاع    لقي دوره  و ال ستخدم ب
ة            30cm3×30×30فانتوم مائي أبعاده    استخدم   .لتعين الجرعة الممتصة   ة الدولي د من الوآال وذج المعتم وفق النم

اس حرارة     واستخدم  .IAEA's Water Phantomللطاقة الذرية لتعين الجرعة اإلشعاعية الممتصة    ضًا مقي أي
  .ضغط الجوي خالل العملاللقياس ومقاس ضغط جوي رقمي لقياس درجة الحرارة زئبقي 

  . و معامالت المعايرة المتعلقة بهاالتأين المستخدمة في تعين الجرعة الممتصة حجيرات )2(الجدول 
 Chambre Module Type Sr. No. NK [mGy/nC] ND,W [mGy/nC] 

1 NE 2751(*)  Farmer, 0.6 cc 567 41.2 ± 0.2 45.2 ± 0.3 
2 PTW 30001(**)  Farmer, 0.6 cc 1505 48.2 ± 0.3 52.9 ± 0.2 
3 PTW30002(**) Farmer, 0.6 cc 0062 47.1 ± 0.2 51.0 ± 0.3 
4 PTW30001(*)  Farmer, 0.6 cc 1720 47.6 ± 0.4 52.1 ± 0.5 
5 PTW30004(**) Farmer, 0.6 cc 0156 47.2 ± 0.3 51.5 ± 0.4 
(*) Calibrated at SSDL's  IAEA 
(**) Calibrated at NRML, Syria      

  :)Ionization Chambers(التأين حجيرات  -5-2-1
ارمر      في هذه الدراسة استخدم  وذج ف أين نم رة الت واع    )0.6cc Farmer Chamber(عدد من حجي  وهي احد أن

  .[1]مقطع عرضي لهذا النوع من الحجيرات )4( ويبين الشكل. الكواشف الغازية

  

 7



  .)Farmer Chamber(مقطع عرضي لحجيرة تأين من نوع  :)4(الشكل 
  . استخدامها في تعيين الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الماءجرى الحجيرات التي ى صورة ألحد)5(يبين الشكل 

 جرى صورة ألحد الحجيرات التي :)5(الشكل 
  . في الدراسةاستخدامها

  

  
  :)Electrometer( جهاز قياس الشحنة -5-2-2

شحنة                   إن آمية الشحنة او التيار الناتج من تفاعل اإلشعاع مع           ذه ال اس ه ذلك يجب قي دا ل أين صغير ج رة الت  حجي
دعى    دا ي از حساس ج ة     )Electrometer(بجه ل النبضات الكهربائي ى تحوي شحنات وهو يعمل عل اس ال  أو مقي

شكلة            شحنة المت ة ال ى آمي شير إل ة ت راءة عددي ى ق المتشكلة في حجيرة التأين نتيجة تفاعل اإلشعاع مع الحجيرة إل
اس    . تتناسب مع آمية الجرعة الممتصةفي الحجيرة والتي د جرى استخدام المقي  PTW, UNIDOSE, Type وق

10002#20293, Germany 6(الشكل  في المبين(    

  
  . استخدامه في هذه الدراسةجرىجهاز قياس الشحنة الذي  :)6(الشكل 

  : )chamber sleeves( و مخدمات الحجيرات )Phantom( الفانتوم -5-2-3
تم                         بسبب تعقد ب   إن معظم القياسات ت ة ف سج الحي نية جسم اإلنسان وصعوبة إجراء القياسات اإلشعاعية ضمن الن

  .باستخدام فانتوم بحيث تكون المادة المكونة له مكافئة للنسيج الحي
وي  الحي  الجسم  وترآيب  مادة لوصف مصطلح  وهو ومن هذه الفانتومات الفانتوم المائي     ى  ويحت اء  عل ك  الم  وذل

ة  أنواع عدة وهناك الحي الجسم معها يتعامل التي الطريقة بنفس اإلشعاع ويشتت متصي الماء ألن ستخدم  مختلف  ت
ذه األ  . الجرعة وقياس المعايرة عملية في رئيسي جزء الفانتومو اإلغراض لمختلف اإلشعاعية المعالجة في  داهوه
ادة البالستيك       )الفانتوم( صنع من م ا ي شكل غالب ة  )PMMA( عبارة عن حوض مكعب ال  ρ = 1.19( ذو الكثاف

g.cm-3 ( او من البوليسترين ذو الكثافة)ρ = 1.06 g.cm-3 (      اس د إجراء القي اء عن حيث يمأل هذا الحوض بالم
شكل    ي ال ا ف ا آم ان المخصص له ي المك رة ف ادة   . )7(وتوضع الحجي ن م صنوع م ائي م انتوم م تخدام ف م اس ت

  ).ρ = 1.19 g.cm-3(آثافة ذو ) 30cm x 30cm x 30cm( البالستيك  بأبعاد
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  . الفانتوم المائي الذي تم استخدامه في هذه الدراسة:)7(الشكل 
  :جويالضغط الحرارة وال درجة ي مقياس-5-2-4

  .تم استخدام مقياس لقياس الضغط الجوي وميزان حرارة لقياس درجة حرارة الماء في الفانتوم المائي

  
  .ارةيبين جهاز ضغط وميزان حر :)8(الشكل 

  
  :طريقة القياس -6

د الكوبالت                    ا صادرة عن نكلي ا   60-جرى تعين الجرعة اإلشعاعية الممتصة من أجل حزمة من أشعة غام ًا لم  وفق
ة         ة الذري ة للطاق ة الدولي ولي الوآال ى حدة ضمن     آلٍ TRS-398 [2,3]و  TRS-277هو وارد في بروتوآ  عل

ددة اس المح ة للقي شروط المرجعي ي بروتوآوالت اال ة ف ة الذري ة للطاق ة الدولي عاعية و لوآال ة إش استخدمت حزم
وعمق مرآز   عن المصدر المشع    SSD=80 cmعلى سطح الفانتوم الذي يبعد مسافة   cm2 10×10 مرجعية 

ائي     انتوم الم ا ضمن          . d = -5 cmحجيرة التأين في الف ـتأين في الحامل المخصص له رة ال حيث وضعت حجي
  . نتيجة لتعرض الحجيرة لإلشعاع sec 60الشحنة المتراآمة خالل الفانتوم المائي وجرى قياس 

  
  :)NK ( المعاملاستخدامبقياس آيرما الهواء ون الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الماء ي تعي-6-1

و ،  )TRS-277( البروتوآول   وفقا لما جاء في   هذا اإلجراء لتعيين الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الماء         يستخدم  
ازال يطبق          المستشفيات في أقسام المعالجة اإلشعاعية      في معظم طبق  أن هذا اإلجراء    يشار إلى     في الماضي و م

   .في بعضها حتى اآلن
  :طريقة العمل

انتوم ومحددات                 -1 ة  نثبت الفانتوم المائي على طاولة جهاز المعالجة بحيث يكون سطح الماء في الف ى    الحزم  عل
  ). 7(آما في الشكل رقم .التوازي

  ).270o(جعل زاوية دوران الذراع والمحددات مساوية  ن-2
ا           -3 ى ساحة إشعاعية  أبعاده ى نحصل عل اد المحددات حن ر من أبع انتوم    ) cm2 10×10( نغي ى سطح الف عل

  .الجانبي
  ).SSD=80 cm( نضع المسافة من المنبع إلى سطح الفانتوم بحيث تساوي المسافة الطبيعية للمعالجة -4
انتوم       ننزع الغطاء ال   -5 رة مع   ضبط  ون ،واقي لحجيرة التأين وندخلها في األنبوب المخصص لها ضمن الف الحجي

  .cm 5 ًاساويبحيث يكون عمق النقطة الفعالة م)  التصالب الشعريمرآز(مرآز الساحة اإلشعاعية 
دة                 -6 ى 15 نصل حجيرة التأين إلى مقياس الشحنة الموجود في غرفة المراقبة  ونشغل المقياس لم ة  20  إل   دقيق

  .لضمان استقرار الدارات الكهربائية وزيادة الدقة في القياسوذلك 
  .لكل قياسواحدة  قراءات بمعدل دقيقة خمس نختار نمط القياس ألخذ -7
قيمة الضغط الجوي     آذلك  ع في الماء و   و نسجل درجة حرارة ماء الفانتوم من خالل الميزان الحراري الموض          -8

  .في غرفة المعالجة
  . دقائق وذلك للوصول إلى حالة التوازن االلكتروني10 عع الحجيرة لمدة نش-9

ر    V 250+ نأخذ أول خمس قراءات على فرق جهد -10 ى تغيي ك نعمل عل ة   إشارة  بعد ذل ى   الفولتي  V 250-إل
ي ونأخذ    راءات أخرى  خمس عن طريق المقياس االلكترون راً .  ق ى     وأخي د إل دار الجه ونأخذ   V 100 نخفض مق

  . عند آل إشارة للفولتيةءات أخرىقراخمس 
وع    -11 أين ن رات الت د       ).PTW(  بالنسبة إلى حجي رق جه ى ف راءات عل ك   V 400+ نأخذ أول خمس ق د ذل  بع

ى      V 400-  إلىنعمل على تغيير الفولتية د إل دار الجه را نخفض مق راءات أخرى   خمس  ونأخذ   V 200 وأخي  ق
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دار الجرعة الممتصة             ونضع النتائج في جداول   عند آل إشارة للفولتية      اد مق   خاصة وذلك إلجراء الحسابات وإيج
  .TRS-398 مقارنتها نتائج تطبيق البروتوآول الجديد وTRS-277عن طريق البروتوآول 

  
اء          المستخدمة  تجهيزات العمل   توضيحية لوضعية    صورة   :)9(الشكل   لتعين الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الم

    60–كوبالتعلى وحدة المعالجة الثانية لل
  :حساب النتائج 

ا هو وارد             TRS-277لتعين الجرعة الممتصة باالعتماد على تقرير الوآالة         ا لم ة وفق ادالت التالي  استخدمت المع
  ).6( وتم إجراء الحسابات الالزمة وسجلت النتائج في الجدول TRS-277في التقرير 

)1(      )(
.5 PDDcfPDcmdD eefWW
  

)2(    PSNMPD UairWDUeffW


,.
 

)3(  PKKMM SUPTOU


,
 

)4(   
 273
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2.273325.101
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PK PT
  

)5(    KKNN mattKD
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  :حيث
 MO :القيمة المقاسة عن طريق جهاز قياس الشحنة. 
 Mu :القيمة المقاسة بعد التصحيح.  
 KT, P :معامل تصحيح الضغط والحرارة.  
 KU :  ساوي           معامل تصحيح رطوب أين وي رة الت ى        ) 1(ة الهواء داخل تجويف حجي أثير عل وهو مهمل الت

ذا   %50إذا آان معامل المعايرة مأخوذا  في الرطوبة بنسبة . الشحنات الناتجة ضمن فجوة الحجيرة   فه
ى   %20يعني انه ال حاجة للتصحيح في حالة رطوبة نسبية من  ك في درجات حرارة من      %70  إل وذل

15 Co25 إلى Co .  
:  PS  .[7]ويتم إيجاده من خالل منحنى خاصواحد   تقريبيًامعامل تصحيح إعادة اتحاد االيونات ويساوي

 SW,air :   ساوي واء وي ي اله ة ف اف الكتلي درة اإليق ى ق اء إل ي الم ة ف اف الكتلي درة اإليق سبة ق ) 1.133(ن
  .[6]بالنسبة إلى طاقة الكوبالت

 PU : ساوي رة وي شويش للحجي ل الت ادة ) 0.9913(معام ن م صنوعة م رة الم   و)Graphite(للحجي
ساوي  ادة ) 1.0013(ي رة المصنوعة من م ستخدمة ) PMMA(للحجي رة الم دران الحجي تج عن ج وين

  .[7] حيث أنها مصنوعة من مواد غير مكافئة للماء
:  Peff .معامل تصحيح مرآز الحجيرة الفعال

 ) Dw(Peff. :ء عند العمق المرجعيمقدار الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الما.  
:  ND  :معامل معايرة حجيرة التأين للجرعة الممتصة في الماء ويعطى بالعالقة التالية

ND = NK (1 – g) Katt . Km  
  :حيث
 NK :معامل معايرة حجيرة التأين لكيرما الهواء. 
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 g: نسبة الطاقة المفقودة على شكل أشعة آبح. 
 Katt: حجيرة التأين معامل التوهين والتشتت في جدران. 
 Km:للهواء  معامل يأخذ بالحسبان آون جدران الحجيرة وغطاؤها ليست مكافئة. 

  .:)ND,W ( المعاملباستخداممباشرة  تعين الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الماء -6-2
اء     إلهذا اإلجراء   بدأ ينتشر تطبيق     شكل مباشر  يجاد الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الم ق البروتوآ  ب ول عن طري

TRS-398  ،        ى       . معالجة األورام  مستشفياتفي الكثير من أقسام المعالجة اإلشعاعية في  و هذا ناتج بالدرجة األول
  .هولة التطبيق و زيادة الدقة في تعيين الجرعة الممتصة لحاالت المعالجة المختلفةعن س

  :طريقة العمل
ون      -1 ث يك ة بحي از المعالج ة جه ى طاول ائي عل انتوم الم ت الف ى   نثب ددات عل انتوم والمح ي الف اء ف طح الم س

  ). 9(آما في الشكل . التوازي
  ).270o( نجعل زاوية دوران الذراع والمحددات مساوية -2
ا           -3 ى ساحة إشعاعية  أبعاده ى نحصل عل اد المحددات حن ر من أبع انتوم    ) cm2 10×10( نغي ى سطح الف عل

  .الجانبي
   ).SSD = 80 cm( بحيث تساوي المسافة الطبيعية للمعالجة  نضع المسافة من المنبع إلى سطح الفانتوم-4
رة مع                           -5 انتوم ونثبت الحجي ا ضمن الف وب المخصص له دخلها في األنب أين ون  ننزع الغطاء الواقي لحجيرة الت

  .cm 5بحيث يكون عمق النقطة الفعالة يساوي )  التصالب الشعريمرآز(مرآز الساحة اإلشعاعية 
دة           نصل حجيرة التأين إ-6 اس لم شغل المقي ة  ون ة المراقب شحنة الموجود في غرف اس ال ة  ) 20- 15(لى مقي دقيق

  ).استقرار الدارات الكهربائية ( وذلك لزيادة الدقة في القياس 
  .دقيقة لكل قياس ) 1( قراءات بمعدل  ) 5(   نختار نمط القياس ألخذ -7
ة الضغط الجوي في       وري الموض  نسجل درجة حرارة ماء الفانتوم من خالل الميزان الحرا       -8 اء وقيم ع في الم

  .غرفة المعالجة
  . دقائق وذلك للوصول إلى حالة التوازن االلكتروني ) 10(  نشعع الحجيرة لمدة -9

 250-(إلى الفولتية إشــارة بعد ذلك نعمل على تغيير ) V 250+(س قراءات على فرق جهد ـ نأخذ أول خم-10
V (    اس االلكترون ق المقي راءات أخرى  ) 5(ي ونأخذ  عن طري ى      . ق د إل دار الجه را نخفض مق ) V 100+(وأخي

  .أخرى ونبدل إشارة الفولتية ونأخذ خمس قراءات قراءات) 5(ونأخذ 
د       ).PTW( بالنسبة إلى حجيرات التأين نوع -11 رق جه ى ف راءات عل ك   ) V 400+( نأخذ أول خمس ق د ذل بع

ة      ر الفولتي ى تغيي را نخف  )V 400-(نعمل عل ى     وأخي د إل دار الجه راءات أخرى    ) 5( ونأخذ  ) 200V(ض مق ق
ق البروتوآول                  ونضع النتائج في جداول خاصة وذلك إلجراء الحسابات وإيجاد مقدار الجرعة الممتصة عن طري

TRS-398 .  
  :حساب النتائج

    [2] عن طريق المعادالت التالية)  الممتصة في الماءاإلشعاعية الجرعة (يتم حساب النتائج 
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  :حيث
 MO :القيمة المقاسة عن طريق جهاز قياس الشحنة.  
 K T, P :معامل تصحيح الضغط والحرارة.  
 KPol :معامل تصحيح القطبية.  

:  KS .)7(يتم حسابه عن طريق المعادلة رقم معامل تصحيح إعادة اتحاد االيونات و
 ND, W :رعة الممتصة في الماءمعامل معايرة حجيرة التأين للج. 

: .d=-5 .  )DW(d=-5 مقدار الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الماء عند العمق المرجعي
  

ا                                اس وفق تم القي د العمق المرجعي من القياسات األساسية  وي اء عن دل الجرعة الممتصة في الم يعتبر تعيين مع
ا    لشروط هندسية محددة وبالنسبة لوحدات المعالجة بالكوبالت تكون      ساحة اإلشعاعية  أبعاده ) cm2 10×10(ال

  SSD=80cm( .[2](ومسافة المعالجة تساوي ) cm 5(والعمق المرجعي لحجيرة التأين داخل الفانتوم المائي 
  
  :)TRS-398( و )TRS-277( مقارنة بين طريقتي الحساب لكل من البروتوآولين -6-3
ة حساب البروتوآول    -1 ينTRS-277 نالحظ من طريق اء يتطلب     أن تع ي الم  الجرعة اإلشعاعية الممتصة ف

م           . TRS-398معامالت أآثر من البروتوآول      ة رق ين المعادل ي ب ة  ) 2(حيث نالحظ االختالف الكل والمعادل
 :  وهيTRS-398حيث أن هناك معامالت لم يتطرق لها البروتوآول ) 5(رقم 
 )SW , air :(   درة ا ى ق اء إل ي الم ة ف اف الكتلي درة اإليق سبة ق ساوي   ن واء وي ي اله ة ف اف الكتلي إليق

 .بالنسبة إلى طاقة الكوبالت) 1.133(
 )PU :( شويش ي  ( معامل الت ساوي   ) الضجيج اإللكترون رة وي رة المصنوعة   ) 0.9913(للحجي للحجي

ادة       ) 1.0013( يساوي    و )Graphite(الغرافيت  من مادة    و ) PMMA(للحجيرة المصنوعة من م
 . [5]مة حيث أنها مصنوعة من مواد غير مكافئة للماءينتج عن جدران الحجيرة المستخد

):  )Peff .معامل تصحيح مرآز الحجيرة الفعال
  . )ND,W(حيث تم التخلص من هذه المعامالت وذلك بمعايرة حجيرة التأين في الماء وإيجاد معامل المعايرة 

ى  ) TRS-277( في البروتوآول )PS( طريقة إيجاد معامل إعادة اتحاد االيونات   -2 تتم عن طريق استخدام منحن
م  ) TRS-398(  للبروتوآول)KS( أما طريقة إيجاد المعامل      [2] خاص ). 7(فيتم ذلك باستخدام المعادلة رق

يقل          ذا س ى وه تخدام المنحن ادة باس ن ايج يكون أدق م ة س تخدام المعادل ل باس اد المعام إن إيج ذا ف ن  لله  م
  . في الماءاالرتياب في حساب الجرعة اإلشعاعية الممتصة

د   ـيتم معايرة الحجيرة في الهواء بحيث يكون مرآز الحج ) TRS-277(ول ـ في البروتوآ-3 ى بع  + Zr(يرة عل
dr (    أما في البروتوآول الجديد     من سطح الفانتوم)TRS-398 (            وم اء بحيث يك رة في الم فيتم معايرة الحجي

  .[2,3]  المبين أدناه )11(آما في الشكل  )Zr(مرآز الحجيرة على بعد
  :يحسب الخطأ النسبي في مقارنة قياس الجرعة وفقًا للمعادلة

) 10(  
100%

398

277398 



D

DD
Error  

  :نبين في الشكل التالي وضعية التشعيع لقياس الجرعة العيارية في المخبر
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d=5cm 
SSD=80cm 

  .TRS-398 وضعية تشعييع الحجيرة لقياس الجرعة وفقا للبروتوآول: )10(الشكل 
  

  
  

  [2,3]  باستخدام بروتوآولين مختلفينةط توضيحي يبين الفرق في المعايرمخط :)11(لشكل ا
حيث   : أن
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)Zr( : عمق الحجيرة عن سطح الفانتوم، )dr( : رة،   المسافة ما بين مرآز ة للحجي الحجيرة والنقطة الفعال
)C( :مرآز الحجيرة، )Q( :مصدر مشع .  

  : TLD تعريض آبسوالت -6-4
ألق الحراري آل مجموعة               للتحقق من تعين الجرعة اإلشع     وعتين آواشف الت اعية الممتصة جرى تعريض مجم

ة من    سوالت من آواشف    3مؤلف دارها      TLD آب د عرضت لجرعة إشعاعية مق ا    Gy 2 وق ًا جرى تعينه  تقريب
بطريقتين مختلفتين آما هو الحال في حجيرات التـأين حيث جرى تعريض المجموعة  جرى تعريض المجموعة            

ة  Gy 2.013لجرعة إشعاعية  مقدارها  DL0592األولى   TRS-277 جرى تعينها باالعتماد على تقرير الوآال
دارها  DL0591أما المجموعة الثانية المجموعة األولى  اد    Gy 2.002 لجرعة إشعاعية مق ا باالعتم  جرى تعينه

ة  ر الوآال ى تقري ة الذرTRS-398عل ة للطاق ة الدولي ي الوآال ايرة ف ر المع ى مخب ة  وأرسلت إل ين الجرع ة لتع ي
  .اإلشعاعية الممتصة التي تعرضت لها الكواشف

  :والمناقشةالنتائج التجريبية  -7
اء                                 ين الجرعة الممتصة في الم رق ب أين لدراسة الف رة ت ر من حجي ذه الدراسة استخدام أآث حسب  بيلزمنا في ه

ولين توصيات  ذآورالبروتوآ تخدام.ينالم ة  اس ذه الدراس ي ه واعنا ف الث أن ن ح ث ي   م ايرة ف أين مع رات الت جي
  .)5( و )4 (،)3(ول ا حيث جرى تعين الجرعة اإلشعاعية الممتصة وسجلت النتائج في الجد.العياريةالمخابر 

  
دول  اء   ) 3(الج ي الم صة ف عاعية الممت ة اإلش ساب الجرع ائج ح ين نت ىب ة األول دة المعالج أين لوح رة الت  لحجي
  .العيارية

 
ERROR 

متوسط   فاالنحرا
 المعياري

 الجرعة اإلشعاعية
  وفق

 الجرعة اإلشعاعية
  وفق

)TRS277(  )TRS398(  
  القراءات

% mGy/min mGy/min (SD)  (nc/min.)  

  

0.14  496.3  495.6  - 10.03 
الحجيرة

NE2751  

  
ق البروتوآول               )3(نالحظ من الجدول     اء عن طري ة من   ) TRS-277( أن قيمة الجرعة الممتصة في الم متقارب

ق البروتوآول       القيمة التي تم     ساوي           ) TRS-398(حسابها عن طري ين ي ين القيمت رق ب ان الف وهو  ) %0.14(وآ
  ).%1(الجرعة اإلشعاعية والتي تساوي لمعايرة أجهزة قياس صغير جدا مقارنة مع القيمة المسموح بها في 

اء          ) 4(الجدول   ة     يبين نتائج حساب الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الم ثالث     لوحدة المعالجة الثاني رات ال  للحجي
  .التي تم استخدامها في هذه الدراسة

 
ERROR  

 الجرعة اإلشعاعية
  وفق

)TRS-398(  

 الجرعة اإلشعاعية
  وفق

)TRS-277(  

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
  القراءات

% mGy/min mGy/min (SD)  (nC/min.)  

  

0.11  841.1  840.2  0.0055 16.77 
  الحجيرة

NE2751   

0.05  841.1  840.7  0.0055  14.32  
  الحجيرة 

PTW30001  

0.06  841.1  840.6  0.0055  14.86  
  الحجيرة 

PTW30002  
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ة              :)5(الجدول   اء لوحدة المعالجة الثاني أين   .  يبين نتائج حساب الجرعة اإلشعاعية الممتصة في الم رات الت لحجي
  .للمرة الثانية

 
ERROR  

متوسط    الجرعة اإلشعاعية
)TRS-398(  

  الجرعة اإلشعاعية
)TRS-277(  

االنحراف 
  القراءات المعياري

% mGy/min mGy/min (SD)  (nc/min.)  

  

  
0.11  

  
841.1  

  
840.2  

  
0.0055 

  
16.77 

  الحجيرة
)NE2751(  

0.04  841.5  841.2  0.0055  14.33  
  الحجيرة

PTW30001  

0.01  840.1  840.0  0.0055  14.85  
  الحجيرة

PTW30002  

  

ق                )5 (ورقم) 4(نالحظ من الجدول السابق رقم       اء عن طري ة الجرعة الممتصة في الم ين قيم  إن هناك تقارب ب
ديم  ول الق د TRS-277البروتوآ ول الجدي صالح   TRS-398 والبروتوآ ل ل دًا ويمي رق صغير ج ان الف ث آ  حي

ة                        دا مع الدراسات العالمي ة ج البروتوآول الجديد ونالحظ أن القيم التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة متوافق
ا في حساب الجرعة اإلشعاعية                       التي  أجريت في هذا الموضوع حيث بينت هذه الدراسات إن القيمة المسموح به

وقد تبين معنا من خالل النتائج أن الفرق اصغر بكثير من قيم االرتياب في القياس المتعارف           . [6]) %1(تساوي  
ل       ونالحظ إن تقدير الجرعة اإلشعاعية الممتصة عن        . عليها في هذا المجال    ر بقلي د اآب ق البروتوآول الجدي  طري
ة المحسوب ن الجرع ت   ةم ي أجري ة الت ات العالمي ع الدراس ضا م ق أي ذا يتواف ديم وه ول الق ق البروتوآ  عن طري

  .للمقارنة بين البروتوآولين المذآورين
دول   ين الج سب   ) 6(يب صة بح عاعية الممت ة اإلش ولالجرع ة بروتوآ صادر  TRS-277 الوآال ن الم ة ع  الناتج

ة      ذه الدراس ي ه ستخدمة ف أين الم رات الت تخدام حجي شعة وباس ة   .الم رة المرجعي راءة الحجي تالف ق  إن اخ
567#NE2751في نفس وضعية التشعيع يعود لعكس قطبية الحجيرة و تبديل إشارة الجهد المطبق .  

  .TRS-277 الوآالة  الجرعة اإلشعاعية الممتصة بحسب تقرير:)6(الجدول 
  mGyالجرعة الممتصة   secالزمن  حجيرة التأين  60-جهاز الكوبالت

T-80  NE2751#567 60 sec 496 ±.2.4  
TIRADE 800 NE2751#567 60 sec 840 ± 4.1 
TIRADE 800 PTW30001#1505 60 sec 841. ± 5.2 
TIRADE 800 PTW30002#0062 60 sec 841 ± 3.6 
Elite-80 NE2751#567 60 sec 1818 ± 13.2 
T-80* NE2751#567 60 sec 376 ± 4.1 
T-80 PTW30001#1720 60 sec 377 ± 2.2  
T-80* PTW30004#0156 60 sec 378 ± 2.6 

  .بعد عكس قطبية الحجيرة: *
  

ة  بروتوآولالجرعة اإلشعاعية الممتصة بحسب     ) 7(الجدول  بشكل مشابه نعرض في       الناتجة  TRS-398 الوآال
  .التأين المستخدمة في هذه الدراسةعن المصادر المشعة وباستخدام حجيرات 

  .TRS-398الوآالة بروتوآول  الجرعة اإلشعاعية الممتصة بحسب :)7(الجدول 
60-جهاز الكوبالت secالزمن حجيرة التأين  mGyالجرعة الممتصة   

T-80  NE2751#567 60 sec 496 ±.3.2  
TIRADE 800 NE2751#567 60 sec 841 ± 4.0 
TIRADE 800 PTW30001#1505 60 sec 841 ± 5.0 
TIRADE 800 PTW30002#0062 60 sec 841 ± 4.9 
Elite-80 NE2751#567 60 sec 1820 ± 13.1 

 15



T-80* NE2751#567 60 sec 376 ± 3.0 
T-80 PTW30001#1720 60 sec 376 ± 2.3  
T-80 PTW30004#0156 60 sec 376 ± 2.5 

  .بعد عكس قطبية الحجيرة: *

ة        فيعطي نتيجة   ) 8(الجدول  ا  أم ًا للطريق مقارنة قيمة معدل الجرعة اإلشعاعية الممتصة لكل حجيرة على حدة وفق
أ     Dose TRS-398/Dose TRS-277 :ن الجرعة الممتصة والنسبة بينهماي في تعيةالمتبع ى الخط باإلضافة إل

  النسبي 
  . مقارنة نتائج تعين الجرعة الممتصة:)8(الجدول 

الممتصة الجرعة    حجيرة التأين
  وفقًا لـ

 TRS-277  
mGy/min  

الجرعة الممتصة 
  وفقًا لـ 

TRS-398  
mGy/min  

Dose TRS-398/ 
Dose TRS-277 

ERROR %  

1. NE2751#567 496 ±.2.4  496 ±.3.2  1.000 0.00 
2. NE2751#567 840 ± 4.1 841 ± 4.0 1.001 0.11 
3. PTW30001#1505 841. ± 5.2 841 ± 5.0 1.000 0.00 
4. PTW30002#0062 841 ± 3.6 841 ± 4.9 1.000 0.00 
5. NE2751#567 1818 ± 13.2 1820 ± 13.1 1.001 0.11 
6. NE2751#567 376 ± 4.1 376 ± 3.0 1.000 0.00 
7. PTW30001#1720 377 ± 2.2  376 ± 2.3  0.997 - 0.27 
8. PTW30004#0156 378 ± 2.6 376 ± 2.5 0.995 - 0.53 

 
و التي تنجز بالتعاون مع       TLDآواشف الـ   الدورية لتعيين الجرعة باستخدام     المقارنات  نتائج  ) 9(ويبين الجدول   

  .مخبر الوآالة الدولية للطاقة الذرية
   الوآالة الدولية للطاقة الذرية مخبر معTLD نتائج مقارنات الـ :)9(الجدول 

TLD متوسط الجرعة محسوبة في 
  Gy (NRML)مخبر الهيئة 

رعة في مخبر متوسط الج
 Gyالوآالة 

  مخبر الهيئة/مخبر الوآالة  مجموعة الـ

TLS Set 
DL0592 

(TRS 277) 
2.013 1.97 0.98 

TLS Set 
DL0591 

(TRS 398) 
2.002  2.00 1.00 

 
ي    ا يل اني  فيم شكل مخطط بي ذي يصف  )12(، ال سبة الجرعة محسوبة وفق    ، ال سبة الجرعة     TRS-398 ن ى ن  إل

  . لمجموعة الحجيرات المستخدمة وبشكل تمثيليTRS-277محسوبة وفق 
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سبة الجرعة محسوبة وفق       TRS-398 نسبة الجرعة محسوبة وفق   :)12(الشكل ى ن رات  TRS-277 إل  لحجي

 .التأين المستخدمة في هذه الدراسة
  

ين تع              اك اختالف صغير ب ى         ين الجرعة ا   ي ويالحظ مما سبق أن هن اد عل  بروتوآول إلشعاعية الممتصة باالعتم
ة  ة اي وتعTRS-398الوآال ول    ين الجرع ى بروتوآ اد عل صة باالعتم عاعية الممت ة إلش  TRS-277 الوآال

  : التي أجريت في هذا المجال هذا االختالف نجد أن قيم النسبة[6] وبالمقارنة مع الدراسة األخرى
 Dose (TRS-398)/Dose (TRS-277)   
  .قيمة الجرعة باختالف طريقة تعين الجرعةتفق مع تلك الدراسة وقد وجد اختالف في ت
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  االستنتاجات و المقترحات  -8
ساوي  هامتوسط كوبالت حيث   لالقد تمت هذه الدراسة على طاقة محددة أال وهي الطاقة الناتجة عن              1.25Mev ي

ى      ستخدم في حساب الجرعة في المعالجة اإلشعاعي             مجموعة وتم العمل عل شكل ت أين اسطوانية ال رات ت  .ة حجي
د          ول الجدي ديم والبروتوآ ول الق ين البروتوآ ر ب ق آبي اك تواف ة أن هن ذه الدراس ن ه ستنتج م ق  . ن ا إن تطبي آم

ه و                       ة يمكن ة القديم البروتوآول الجديد أآثر سهولة في االستخدام حيث أن أي فيزيائي طبي مختص يعمل بالطريق
سهولة         د و ب رح االستزادة في     .بجهد بسيط االنتقال إلى استعمال البرتوآول الجدي وفر    ه و نقت د ت ات عن ذه المقارن

 :الشروط المناسبة وفقًا لآلتي
ة الناتجة عن                      -1 ات العالي نقترح أن تتم هذه المقارنة على حزم الفوتونات ذات الطاقات المختلفة و خاصة الطاق

 .المسرعات الخطية و المستخدمة في معالجة األورام
ستخدمة في بعض مجاالت المعالجة              وآذلك نقترح أن تشمل المقارنة حزم اال       -2 لكترونات العالية الطاقة و الم

 .باألشعة
اج                      -3 ك يحت ة، لكن ذل ر موثوقي مقارنة عدد أآبر من حجيرات التأين و أنوع مختلفة ستعطي نتائج أفضل و أآث

 .إلى وقت أآبر و توفر إمكانيات تقنية محددة 
 . ألآثر من مره وبتجهيزات وظروف مختلفةنقترح أن يتم تكرار القياسات الواردة في هذه الدراسة  -4

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : الخالصة
س الجرعة اإلشعاعية في مجال استخدمت في هذه الدراسة خمس أنواع من حجيرات التأين الشائعة االستخدام لقيا

وع  معالج ي الن ة ف ي متماثل ين تع ) Farmer type, 0.6cc(ة األورام وه رق ب ار الف ك الختب ة يوذل ين الجرع
اد      ي وتع TRS-277صة باالعتماد على بروتوآول الوآالة      اإلشعاعية الممت  ين الجرعة اإلشعاعية الممتصة باالعتم

سبة       TRS-398على البروتوآول الدولي الجديد       و 0.995 ضمن المجال   TRS-398/TRS-277 وقد آانت الن
ل من             1.001 أ أق سبة خط سبة ال             % 0.5 لكافة الحجيرات ومتوسط ن رات في حين آانت ن ة الحجي أ في    لكاف خط

  %.0.8 أقل من [6] دراسات أخرى
ابر     النتائج التي تم الحصول عليها في دراسات سابقة         ب مقارنًةأظهرت نتائج دراستنا     ة   جرت في مخ التوافق  عالمي

ك    تقارب مع   الو د                   الدراسات نتائج تل ة الجدي ا ورد في بروتوآول الوآال سجامها مع م ة و ان ، TRS-398 من جه
تخدام البر  ذلك نوصي باس د  ل ول الجدي ادهTRS-398وتوآ ة     واعتم ساب الجرع ي ح ة ف ل مرجعي ة عم  آطريق

 حسابات الجرعة الممتصة      المنجزة أنه أصبح ممكنا إجراء     TLDالـو قد أيدت نتائج مقارنات       .الممتصة في الماء  
عاعية ة اإلش سام المعالج ي أق انويف اري الث ر العي ي المخب ول  وف ذا البروتوآ ا له ذي يتمي وفق د ال  سهولِةز بالجدي

ل معامل     TRS-277زالة بعض العوامل التي آانت تستخدم في البروتوآول            نظرًا إل  ،آبراألة  تبدقواستخدامه    مث
واء                 ة في اله اف الكتلي درة اإليق ال         و نسبة قدرة اإليقاف الكتلية في الماء إلى ق رة الفع  معامل تصحيح مرآز الحجي

اس       و ما تضيفه هذه المعامال     ومعامل التشويش للحجيرة   م التغلب    . ت من مرآبات على اإلرتياب الكلي للقي حيث ت
ة     هذه العوامل بمعايرة حجيرة التأين في الماء بدال من الهواء     الحاجة ل  على ذه الطريق ق ه و هنا تظهر سهولة تطبي

  .مقارنة مع الطريقة القديمة
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