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  تصنيع مكاشيف هالمية ومعايرتها لقياس الجرعة اإلشعاعية الحجمية
  ممدوح برو . د

  .و األمان، هيئة الطاقة الذرية السوريةدائرة المعايرة اإلشعاعية، قسم الوقاية 
  
  :لصستخم

أنواع مختلفة من مقاييس الجرعة الهالمية و دراسة أهم خصائصها          ثالث  تم تحضير   
وقد ساهمت المقارنة بين هذه اإلنماط الثالثة في توسيع  . في قياس الجرعة اإلشعاعية   

ة  ذه الكواشف وتأسيس طريق ة بكل من ه ار التحضير والمعرف ناالختب ذه  لكل م ه
وزع          . المواد الحساسة لإلشعاع   اس الت وبينت التجارب اإلمكانية التقنية لتطبيقها في قي

تعطي . في معالجة األورام  التي تقدم   الفراغي للجرعة اإلشعاعية ضمن مجال الجرع       
ائج  ة نت ستخدمة    الدراس ة الم ة الثالث ة الهالمي اييس الجرع زات مق م مي ض أه بع

اييس       . س الجرعة التقليدية  بالمقارنة مع أنظمة قيا    و توضح الدراسة سهولة ترآيب مق
ضًا    بحثت و .المؤين لإلشعاع   تهاو استجاب الجرعة من مواد قليلة الكلفة       ذه     أي ة ه عالق

ستخدم    آذلك  االستجابة بكل من معّدل الجرعة و      من الموضوعات    . طاقة اإلشعاع الم
ضاً  ار أي ين االعتب أخوذة بع أثر الم واد ت ذه الم الظر ه ة فوب ة المحيط ة وقابلي البيئي

ة  واد المدروس ظالم د و.  للحف ي      وق واد ف ذه الم تخدام ه ق باس يات تتعل عت توص ض
  .إمكانية حفظها لمدة طويلةب فيما يتعلقالتطبيقات العملية ومن أجل التعامل معها 

  
  :الكلمات المفتاحية

اد          ،  الهالميةالجرعة  اييس  قم لجودة  ضبط ا ، توزع الجرعة اإلشعاعية في ثالث أبع
  .في المعالجة اإلشعاعية
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Abstract: 
Three types of gel dosemeter have been made and their most important 
properties for radiation dosimetry were studied. The comparison between the 
three categories helps to widen knowledge in each of these detectors and to 
establish a method for the preparation as well as testing of this radiation 
sensitive materials. Experiments shows the technical application possibility 
for using these gel detectors to measure the spatial radiation dose distribution 
in the range of doses given for cancer treatment. The experimental results 
give some important characteristic for the three gel dosemeter used in 
comparison to that of the traditional dosimetry systems. It also shows the 
simplicity of manufacturing the doemeter from low cost materials and its 
radiation response to ionizing. The relationships between the dosemeter 
response and the dose rate as well as the radiation energy were also 
investigated. Important subjects that have been also taken into consideration 
are the effects of ambient conditions and storage likelihood of the studied 
materials Recommendation was made for the use of these materials in 
practical applications and for handling as well as their long term storage 
possibility.  
 
Key Words: 
Gel dosimetry; 3 D dose distribution; Radiotherapy quality control. 
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  : مقدمة. 1
ة، لتكون                       ة أم بيولوجي ة أم آيميائب ادة، سواء أآانت فيزيائي ى الم ة عل ددة لألشعة المؤين أثيرات متع اقترحت ت

ادة موضوع البحث من             و هذا يعتمد على نوعية التغي      . أساسا لقياس الجرعة اإلشعاعية    رات الحاصلة في الم
ة و حددت بجالء              اس و ثابت ة للقي رات قابل خالل توضيع الطاقة اإلشعاعية فيها، وفيما إذا آانت مثل هذه التغي

ي القياسات اإلشعاعية ا ف ستخدم عملي المواد . أن النظام يمكن أن ي اس الجرعة اإلشعاعية ب درست طرق قي
ذا   الهالمية من قبل العديد من       الباحثين في السنوات القليلة الماضية و اقُترح عدد من المواد المختلفة لتناسب ه

آان أول نظام استعمل لهذا الغرض معتمدًا على إشباع مواد هالمية بمقياس آبريتات الحديدي السائل               . اإلتجاه
سي     "فريكي"المعروف جيدا باسم  الرنين المغناطي ة التصوير ب راءة   (MRI) [1]، بالترافق مع تقني  إلجراء ق

اد        ة األبع ديم قياسات            . لتوزع الجرعة بشكل صورة ثالثي ا من تق زات خاصة تمكنه رة مي ة المبتك ذه الطريق له
ة  ر عدواني ة ) non-invasive(غي ر إتالفي ة   ) non-destructive(وغي ي للجرع وزع الحجم نمط الت ا ل آلي

ة في      اإلشعاعية لكنها تعاني من نقطة ضعف أساسية مرتبطة بوسط ا       د المتكون ات الحدي لقياس، و هي أن أيون
اس     سائل لمقي شكل ال ي ال ر ف ت تنتث و آان ا ل ة آم ار بحري ى االنتث ادرة عل ون ق الم تك ن اله شعع م الجزء الم

ذا ة ه ز      . الجرع درة المْي ي ق سارة ف ى خ ؤدي إل ة و ي ط الجرع ى مخط ة عل شوهات تدريجي ر ت ذا تظه و له
 للتغلب على مشكلة انتثار األيونات اخترعت مادة الهالم البوليميري و.  spatial resolution([2](الحجمي 

يحتوي النظام الجديد عموما على .  [3]الذي يحافظ على التغيرات المحرضة باإلشعاع ثابتة فراغيا بشكل دائم
وميرات  غيرة، مون ة ص ات بوليميري ضا  ) monomer(جزيئ غيرة أي ة ص ط بوليميري دات رب -co(و وح

monomer (  ل    أو ى   على األق سائل في النظام الهالمي بتوضيع             . أحدها عل ة استرخاء الطور ال ر أزمن تتغي
على الرغم من أن نظام الهالم البوليميري ثابت . الطاقة اإلشعاعية بسبب البلمرة و الترابط التشابكي في المادة

زمن، إال أن له                     ة من ال رة طويل ا    بعد التشعيع بحيث يبقى نموذج الجرعة آما هو لفت ذا النظام محدوديات منه
واد سامة                          وميرات م ة أن أغلب المون شعيع و حقيق ل الت تقرارية المنخفضة قب تعقيد إجراءات التحضير، االس

اً       ة االستعمال تطبيقي م يجرِ     .غير مرغوب ك                ل ى نطاق واسع و ذل ي عل شكل عمل  استخدام أي من النظامين ب
   .بسبب معانات آل منهما من بعض الصعوبات التقنية

اس الجرعة                    دة لقي ائل جدي التطور المتسارع في طرق ووسائل المعالجة اإلشعاعية يتطلب وجود طرق و وس
ويفضل أن تكون هذه الطرق غير عدوانية و غير تخريبية و أن يكون للكواشف                . عمليا بشكل دقيق و مفصل    

وع الن                    ا لتحاآي ن ديل مكوناته ه      بنية قريبة من بنية نسج الجسم الحي أو يمكن تع ا تحقق ذا م سج المدروسة وه
ة،                   . لمقاييس الهالمية معظم ا  ة المختلف اد طرق التصوير الطبقي الداخلي ة و اعتم اييس الهالمي إن استخدام المق

صوتية   ة، طبقي بالضوء العادي و الليزر، التصوير ب       رنين مغناطيسي، طبقي باألشعة السيني      و  األمواج فوق ال
ا ت .غيره ا   أثبت ق أن تقني ذه الطرائ ة   ه ة الهالمي اييس الجرع ساب     ت مق ن ح ا ع وير مفاهيمن حة لتط مرش

الجرعات خصوصا تلك المستخدمة في المعالجة اإلشعاعية، غير أن تطبيق هذه األنظمة عمليا و بشكل واسع                
 إن القياس   .ما يزال طموح عند المختصين يحتاج إلى عمل جدّي و دراسات معمقة لبلورته على أرض الواقع               

وزع         المباشر الالإ  د الصحيح للت ا يلعب التحدي ا، آم ة صعبة تقني تالفي للجرعة اإلشعاعية في ثالثة أبعاد عملي
ي              ال      -الحجمي للجرعة الممتصة دورا مهما في تطبيقات مختلفة وخصوصا في المجال الطب ى سبيل المث  - عل
ة لل             يم تقريبي رامج الحاسوبية في المعالجة اإلشعاعية إلعطاء ق دِ   تستخدم الحسابات والب وزع الحجمي المعق  ت

شكلِ  ى إعطاء وصفٍ   ال ادر عل اس الجرعة ق ي لقي اد نظام عمل إن إيج ه ف  متكامل  للجرعة اإلشعاعية، وعلي
اس الجرعة      . لتوزع الجرع اإلشعاعية أمر في غاية األهمية للتأآد من القيم المستنتجة حسابيا            درست طرق قي

حثين في السنوات العشر الماضية و قدمت البحوث عدد من        اإلشعاعية بالمواد الهالمية من قبل العديد من البا       
  .المواد المختلفة لتناسب هذا االتجاه و للتخلص من بعض المشاآل التي واجهت أنظمة قياس الجرعة السابقة

صنيع   وطين طرق ت ل ت ذا العم ن خالل ه ل م منأم د أه ة الكواشف  الأح ساسة الهالمي اره وح ويره اختب وتط
واد          ومن ثم  .آمرحلة أولى  وفر الم ي                تطوير آواشف أخرى عند ت ر بحث واة لمخب ق وضع ن سير في طري و ال

ة لحساب الجرعة اإلشعاعية          ائ متخصص في الطر   ر التقليدي شيء  ق غي وين مرآز             ، ال ساهم في تك د ي ذي ق  ال
  .علمي إقليمي يعنى بحساب الجرع اإلشعاعية و تطبيقاتها المختلفة
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  :امية وتطبيقاتهمقاييس الجرعة الهال. 2
وضعت التطورات الحديثة في المعالجة اإلشعاعية متطلبات آبيرة على تقنيات قياس الجرعة الحالية 
خصوصا مع بعض تقنيات المعالجة اإلشعاعية المتطورة مثل المعالجة بالحزم اإلشعاعية المعّدلة 

عية المقدمة إلى و الجراحة اإلشعاعية المجهة من جديد حيث تكون أمثلة الجرعة اإلشعا) IMRT(الكواشف
الحجم الذي يشغله الورم وبنفس الوقت تقليل الجرعة التي تصل إلى النسج السليمة و البنيات العالية الحساسية 

بشكل صحيح و بدقة عالية، ألنه بدون ضمان ذلك  يجب تنفيذ تخطيط المعالجة في هذه األساليب. القريبة
و يترتب على ذلك ضرورة التحقق من آامل . اردًاحصول مضاعفات غير مقبولة و خطرة وسيكون احتمال 

عملية المعالجة مطلوبًا قبل تنفيذها و هنا تظهر بوضوح الحاجة لتقنيات قياس الجرعة الجرعة في ثالث 
 ومقاييس التألق الحراري أو األفالم الشعاعية تعطي مقاييس الجرعة التقليدية، مثل حجيرات التأين. أبعاد

ا محدودة في إعطاء لهذا فإن إمكاناته. أو بعد واحد و في أحسن الحاالت في بعدينقياس للجرعة في نقطة 
  . التوزع الحجمي

تستطيع المقاييس الهالمية للجرعة اإلشعاعية و التي تعتمد بشكل عام على األثر الكيميائي لإلشعاع أن تسجل 
 التحقق من الجرع اإلشعاعية الموصوفة التوزعات التكاملية المعقدة للجرعة في ثالث أبعاد و بالتالي إمكانية

  . و ضبط جودة عملية المعالجة بكاملها
توجد، على أي حال، بعض المصاعب التي تعيق التطبيق الواسع لهذه التقنيات، بعض هذه الصعوبات تتعق 

رة أخرى بالكواشف الهالمية آثباتية المواد و توافق القياسات مع تلك المأخوذة من الطرق التقليدية او بعبا
مرتبط بأنظمة تحليل المعطيات و الدقة البعض اآلخر من . الحاجة لمعايرات مستمرة و لكل ترآيبة على حدى

   .فيها عد عن صعوبة توفر هذه التقنيات في الكثير من أقسام المعالجة اإلشعاعية
  

 : المعالجة اإلشعاعية. 1.2
دورا أساسيًا في التعامل مع  معالجة األورام وأنها تلعب أثبت أن المعالجة اإلشعاعية أنها أداة قّيمة جدًا في

آما أظهرت المعالجة اإلشعاعية آفاق تطور عظيمة فيما يتعلق . األورام المحددة المكان في جميع مراحلها
على تقديم الجرعة اإلشعاعية الصحيحة الموصوفة إلى تعتمد المعالجة  .[4] بالنتائج اإلستشفائية اإليجابية

، مما يؤدي [5] وبنفس الوقت تقليل آمية اإلشعاع المؤين التي تصل إلى النسج غير المصابة لورمامنطقة 
إلى القضاء على المرض أو على األقل تحسين نوعية حياة المريض في حاالت وصف المعالجة لتخفيض 

م الموجهة من بعد أو تعاني تقنيات المعالجة المرنة التي تتطور بسرعة مثل الجراحة اإلشعاعية بالحز. اآلالم
المعالجة بالحزم اإلشعاعية المعّدلة الكثافة المستخدمة في معالجة السرطان من عدد من الصعوبات التقنية 

 بأشكال مختلفة عند خروجها من أجهزة  الورم حزم إشعاعية إلىتتضمن المعالجة توجيه. [6]ينبغي تجاوزها 
.  للدوران إلى أي وضعية تسمح بتقديم الجرعة الموصوفةرأس جهاز المعالجة يكون عادة قابل. المعالجة

تعطى جرع عالية موجهة لمنطقة الورم من المريض بطريقة تقديم حزم إشعاعية متفاوتة في زوايا دخول 
 .لجسم المريض مختلفة ويتم بهذه اآللية أيضا تقليل اآلثار اإلشعاعية على النسج السليمية المحيطة بالورم

ي بعض النسج مثل نسج الرئة و القلب و العظام عدم تجانس آبير يؤثر على تجانس حقل إضافة لذلك، تبد
المعالجة من التعرض الكامل لإلشعاع عند من ناحية ثانية تعاني بعض األعضاء الحساسة . المعالجة
نية يكون توزع الجرع و تخطيط المعالجة في العادة معقدًا وذلك ناجم عن الب . بحقول متعددةاإلشعاعية

ويزداد تعقد الحاالت أآثر بتدخل عوامل أخرى مثل . الفراغية المعقدة و عدم االنتظام الطبيعي للجسم البشري
التي ) المكافئة للنسج(النوعية و طاقة الحزم اإلشعاعية المستخدمة و وجود أدوات مساعدة مثل قطع البارافين

كل سطح جسم المريض غير المنتظم والتي تساعد في الحفاظ على شكل مخططات توزع الجرعة الخاصة بش
  .تساهم أيضًا في تقليل الجرعة التي يتعرض لها الجلد

يؤدي إعطاء جرعة زائدة ألعضاء محددة واقعة في مجال الخطر إلى مضاعفات خطرة وآثار جانبية غير 
لمضاعفات الناجمة عن الموازنة مابين التحكم بالورم و او هذا يقود إلى . محتملة مثل فقدان الرؤية أو الشلل

تعتمد . 1-، الشكل]8، 7، 6[تعريض النسج السليمة الطبيعية لإلشعاع، وتعرف هذه الموائمة بنسبة العالج 
 و للنسج السليمة نسبة العالج هذه على عدد من العوامل مثل ميزات البيولوجية اإلشعاعية للنسج السرطانية

تتعلق أيضًا نسبة .  الخلية هو الطور من دورة حياة الخليةأحد العوامل المؤثرة في حساسية. المحيطة بها
معطى أثناء عملية المعالجة، وبأثر األآسجين، وبتجزأة الجرع و أخيرًا العالج بتوزع الجرعة اإلشعاعية ال

و بالتالي يمكن أمثلة نسبة العالج من خالل تشكيل توزع . [7]بعامل األنتقال الطاقي الخطي لإلشعاع 
شعاعية لحجم الورم وهذا يمكن أن يزيد التعقيدات إذا آانت المساحة المراد معالجتها تقع بالقرب الجرعة اإل
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إضافة لما ورد، يمكن أن يؤدي تفاعل اإلشعاع مع الجلد و النسج العادية . حساسة لإلشعاعهامة من أعضاء 
مال إجراءات معالجة إشعاعية إلى نتائج سيئة تخص النواحي الجمالية و هي قضايا تؤخد باالعتبار عند استع

[4]. 

 
  

شكل لٍ  :1-ال ة لك تجابة للجرع ة االس سج   عالق ضاعفات للن ال حصول م الورم و احتم تحكم ب ال ال ن احتم  م
  .الطبيعية

  
ويتحقق ذلك .  من خالل تقليل اإلشعاع الوارد إلى النسج السليمةيمكن تقليل احتمال التسبب بمضاغفات سيئة

حزم معدلة الكثافة ب  معالجة إشعاعيةالتي تعطي ل تفصيل الحقول اإلشعاعية المتغيرة متعددة األجزاءمن خال
)IMRT(.  يتم تشكيل حقول المعالجة وفقًا لهذه التقنية بحيث تتطابق المنطقة التي تحصل على جرعة عالية

ياس الدقيق للجرعة اإلشعاعية ويأخذ الق .هندسيًا مع حجم الهدف و تنخفض بسرعة خارج حدود هذه المنطقة
 من خالل المقارنة بين االرتياب المقبول في قياس نبين. دورا هامًا يؤثر بشكل آبير على نتيجة المعالجة

الجرعة مقارنة مع االرتياب المقبول في تحديد الموضع لحالتي القياس في مجال المعالجة اإلشعاعية وفي 
  . في الشكل التوضيحي التالي بمنطقتين مظللتينمجال الوقاية اإلشعاعية والمعبر عنهما
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ة مع مجال                           :2-الشكل ة في المعالجة اإلشعاعية مقارن ول في قياسات الجرعة المطبق اب المقب  مجال االرتي

  .االرتياب المسموح في القياسات الخاصة بالوقاية اإلشعاعية
  

  :تقنيات قياس الجرعة اإلشعاعية التقليدية. 2.2
اني من                       أثمر التطو  ذي حصل في النصف الث سينية والمعالجة اإلشعاعية ال ر الكبير في التشخيص باألشعة ال

ال حصول  ه أظهر للوجود احتم ر أن ة، غي دم مختلف المجاالت الطبي ي تق رن الماضي ف مخاطر صحية الق
ل لمخاطر الحروق اإل     ى آان واردًا تعرض المرض     .آنتيجة لهذه التطبيقات   اء األشعة األوائ شعاعية أو   وأطب

د          دير الجرع اإلشعاعية من           . إمكانية تحريض سرطانات آنيتجة مباشرة للتعرض اإلشعاعي الزائ ى أن تق حت
عاع     ة اإلش رت آمي ث اعتب د، حي ع الجل عة م ى أساس تفاعل األش د عل ان يعتم عاعيين آ الجين اإلش ل المع قب

ميت   اس س دة قي د آواح رار الجل ة الحم ة اإل"الالزم رارجرع د. [4]" حم ة بع اس الجرع م قي ك تطور عل  ذل
ة في                        ساهمة أيجابي ك م اس مناسبة وانعكس ذل اإلشعاعية وقسمت إلى مستويات متعددة وأشتقت واحدات للقي

صناعية والبي   ة وال ات الطبي ور التقني واد    تط ع الم عاع م ل اإلش ى تفاع ستند إل ي ت ة الت رات  . يئي ة للتغي آنتيج
اس                المستمرة إلى اليوم على مفاهيم قياس الجرعة        اليب قي دا أن أس ات اإلشعاعية، ب سريع للتطبيق اء ال واإلرتق

ة         راءات الحديث ع اإلج ب م ل المناس ال للتعام بيل المث ى س ات، عل دودة اإلمكان ت مح ة مازال ة الحالي الجرع
  . [9] المتطورة في التخطيط للمعالجة والتحقق من قيم الجرعة في األبعاد الثالثة

اس الجر  ن قي دف األساسي م ا    إن اله ي يتعرض له عة الت ة األش د آمي و تحدي عاعية ه ة اإلش ي المعالج ة ف ع
ان                صعوبة بمك ذا عمل من ال اليين وه ام ع د            . المريض بدقة وحك ن من التحدي وذجي يمّك اس الجرعة النم مقي

اه                          ستقلة عن إتج ا يجب أن تكون استجابته م اد، آم المطلق للجرعة وقياس الجرعة الحجمية أي في ثالثة أبع
سج           وطريقة ال  ا للن ا يمكن في مكافئته ة أخرى    . تشعيع و أخيرًا يفضل أن تكون مادة الكاشف أقرب م من جه

ة للجرعة                         د سويات مختلف ضبط عن ام محددة بال ة واإلحك ة بالدق  يجب أن تكون ميزات مقياس الجرعة المتعلق
ك وجوب أن       ويضا.  للكاشف آبيرًا بما يكفي للتطبيقات المقترحة      ستجابة الخطّية وأن يكون مجال اال    ف إلى ذل

  .تكون حساسية مقياس الجرعة للطيف الطاقي للفوتونات ولمعدل الجرعة معدومة تقريبًا

ي 
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ين وسطين            ا ب د الحدود الفاصلة م سطوح وعن آما أن مقدرة مقياس الجرعة على تحقيق قياس حقيقي قرب ال
واد الكاشف     آسوهناك عوامل إضافية ذات قيمة عملية. هو من الميزات الهامة له  مختلفين هولة التعامل مع م

  .[10]واستعمال مواد آيميائية قليلة السمية ومنخفضة الكلفة المادية 
يتوفر في الوقت الحاضر عدد من أنظمة قياس الجرعة التي تستعمل في تعيين الجرعة اإلشعاعية المعطاة في   

اييس تحد    .التطبيقات الطبية التشخيصية منها و العالجية      ة في نقطة         تستطيع هذه المق ة عالي د الجرع بدق د  (ي بع
اس الجرعة حيث             ). في بعدين (أو على سطح    ) واحد سنعرض فيمايلي وباختصار ألهم الطرق التقليدية في قي

  .األساسيةأن الوصف المفصل لهذه األنطمة وطرق عملها متوفر في الكثير من المراجع 
  

  :)Calorimetry( قياس الجرعة بمقياسية آمية الحرارة. 1.2.2
ة بواسطة                واد البوليميري اء أو بعض الم يمكن أن نقيس الجرعة الممتصة في مواد معينة مثل الغرانيت أو الم

ؤين في     . تقنية مقياسية آمية الحرارة  ة اإلشعاع الم ويتحقق ذلك بقياس تغير درجة الحرارة نتيجة لتوضع طاق
رًا في           يقاس تغير درجة الحرارة من خالل مقاومات حرارية عبار        . المادة رًا آبي ة عن أنصاف نواقل تبدي تغي

درجة الحرارة بدقة آافية ممكنًا في إذا آان قياس التغير . مقاومتها الكهربائية آنتيجة لتغير طفيف في الحرارة    
ات            . عندئذ يمكن الربط مابينه و بين الجرعة الممتصة        د في أدبي مقياسية آمية الحرارة طريقة موثقة بشكل جي

ا أسهل في                قياس الجرعة و ه    ة و جعله ة لتطوير الطريق زال جاري ي ال ت ه من البحوث الت أس ب ناك عدد الب
ي تخدام العمل ذآر. االس ات  ون ي للتطبيق ر عمل ر غي ب و يعتب رارة صعب الترآي ة الح ية آمي از مقياس  أن جه

 في إعطاء ءالبطة آمية الحرارة أيضًا قّلة الحساسية و      ومن مساؤى نظام مقاسيّ    .المستخدمة في البيئات الطبية   
سبيًا بعض أن يكون                                ل ن ى وقت طوي اج إل وازن الحراري يحت ة أن الوصول للت اتج عن حقيق النتائج و هذا ن

د أنجز      ة الحرارة             . [6-8] تحضير الجهاز ق ة مقياسية آمي اس الجرعة وفق طريق ا ذآر أن قي ى م يضاف إل
   ).ثالث أبعاد(أو في حجم محدد ) ينعلى بعد(يعطي القيمة في نقطة واحدة و ال يقدم قياسات فوق سطح 

  
  :)Chemical Dosemeters (مقاييس الجرعة الكيميائية. 2.2.2

ة،                 اعالت آيميائي ى حصول تف ة إل ات الكيميائي د من المرآب ة خالل العدي تج  ويؤدي مرور األشعة المؤين إذا ن
اس للجرعة                  ستخدم آمقي إن المرآب يمكن أن ي اس الجرعة    .  الممتصة  عنها تغيرات يمكن تقديرها آميًا ف مقي

اس فريكي    دي في وسط       ) Fricke detector(الكيميائية األآثر استخداما هو مقي ات الحدي المكون من آبريت
ائل حمضي  ام . ]12، 11[س ي ع رة ف ة ألول م ك 1927اقترحت التقني سينية و ذل يلة لكشف األشعة ال  آوس

سدة األشعة المؤ        د     بتحليل آمية المادة المتشكلة نتيجة أآ دي و تكون الحدي ات الحدي ة أليون استخدمت  . [12] ين
ة              هذه الطريقةبشكل روتيني   ة و المفتوحة الموظف ابع المغلق من أجل تعيين الجرعة الممتصة الناتجة عن المن

اس فريكي       .في التطبيقات الطبية و لم تزل تستخدم إلى اليوم في الكثير من القياسات العادية               باإلضافة إلى مقي
ر تطور             المذآور ا  ه األآث اس فريكي أثبت أن ة إال أن مقي  و ًاقترح عدد آبير من أنظمة قياس الجرعة الكيميائي

  . األفضل دقًة من أجل قياس الجرعة اإلشعاعية الممتصة
شعيع  . على آبريتات الحديدي وآلور الصوديوم وحمض الكبريت       " فريكي"يحتوي مقياس الجرعة المسمى      بت

رة في         +Fe3 غلى الحديد +Fe2يدي السائل تتأآسد أيونات الحد    وفر بكث اء المت  م خالل تفاعل اإلشعاع مع الم
ة ضوئية     . الوسط السائل  ار أن  . يحدد ترآيز أيونات الحديد المتولدة في مقياس الجرعة بواسطة مطيافي وباعتب

ة ف      " فريكي"مقياس الجرعة السائل     ي الجسم و من   يتكون بمعظمه من الماء فهو يعد مكافئًا جيدًا للنسج الطري
ه   . ميزاته العملية أيضا أنه يمكن أن يوضع في أي حاوية أو خلية قياس أيًا آان شكلها  قام جون غور وزمالئ

سي                 رنين المغناطي ات ال . [1] بوصف طريقة جديدة لتقييم األثر اإلشعاعي في سائل فريكي باالعتماد على تقني
ر            فوجدوا أن تحّول أيونات الحديدي إلى الحديد يغّير          ذا األث دروجين ويظهر ه وى الهي سية لن زوم المغناطي الع

سبين          إبشكل   ة استرخاء ال ذا             T2  و T1نخفاض في أزمن اس ه ه يمكن قي ائي وعلي ات في الوسط الم  للبروتون
ة          سي العادي رنين المغناطي ات ال ُدل                 .التغير بواسطة تقني ّدالت أزمن اإلسترخاء، مع ر مع ضًأ أن تغي  و وجد أي

سبين  ترخاء ال سبين spin-lattice (R1=(1/T1)(بكة ش-أس ترخاء ال ّدل اس بين - و مع ) spin-spin(س
R2=(1/T2)هي توابع خطية للجرعة الممتصة في المادة .  

ى   دي إل أين الحدي ذ ت ث يؤخ ة حي ة مطلق اييس جرع ة آمق ة الكيميائي اييس الجرع تخدام مق ن اس يمك
ة     ر للجرع اس مباش ه قي ى أن د عل راءات معق  . حدي اك إج ن، هن ذه     لك ل ه ول مث ل قب ا قب ب مالحظته دة يج

رى ة أخ ن جه ات، و م إنالتطبيق كل ف ي ش ة ف اييس الكيميائي ي أيها المق سائل ال تعط ات ة ال  معلوم
  .]7، 6[فراغية عن توزع الجرعة الممتصة 
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  :قياس الجرعة بحجيرات التأين. 3.2.2

سبب           سريرية ب اس الجرعة ال ة في قي أين األدوات العياري ا      أضحت حجيرات الت وفر عدد من العوامل أهمه  ت
رات   . االستقرار الطويل األمد و اإلحكام العالي و القياس المباشر و السهولة النسبية في االستخدام     تتكون حجي

ق                ادة من جدار رقي ل الغرافيت تحيط         (0.5mm)التأين المستخدمة في قياس الجرعة السريرية ع ه مث  ومادت
از يُ     . اء أو أي غاز آخر    بحجم صغير لكن محدد بشكل جيد من الهو        ه و  سبِّإن مرور اإلشعاع خالل الغ ب تأين

رة    ات ح شحونة و إلكترون ات م ن جزيئ ارة ع ي عب ة و ه شكل أزواج أيوني ك ت ن ذل تج ع رك أزواج . ين تتح
ائي  ل الكهرب ود الحق ات بوج ى    األيون ق حت ائي المطب ل الكهرب وط الحق ع خط شكل يتب سين ب اهين متعاآ  باتج

ل  يصالن إلى القطبين   شحنات          .  الذين ينتجان الحق ع ال ى تجمي ابين الجدار و القطب عل ق م د المطب يعمل الجه
ة        واء بواسطة األشعة المؤين اٍل     و. الناتجة في اله د ع ذا الجه ى حدٍ  يكون ه شحنات المجاورة     إل اٍف لجمع ال  آ

ات األو     (250V DC)حوالي  ة من االلكترون ات ثانوي د إلكترون ة المسّرعة   ولكن ليس عاٍل جدًا بحيث يول . لي
ة                              ات عالي ات و الفوتون اس الجرعة الممتصة لحزم االلكترون ادة من أجل قي أين في الم رة الت يتم إدخال حجي
اء أو    الطاقة المستخدمة في تطبيقات المعالجة اإلشعاعية ولهذا يجب أن تكون هذه المواد مكافئة للنسج مثل الم

  .الماء الصلب
سبياً                   المحدودية األساسية لحجيرات التأي    ر ن ا الكبي اجم عن حجمه ذا ن اٍف وه . ن هي عدم تأمين تباين فراغي آ

ط      د فق د واح ي بع ة أو ف د نقط عاعية عن ة اإلش أين الجرع رات الت يس حجي ن . تق عيمك راءات  م  بعض اإلج
رة أو                     ر موضع الحجي الحصول على قياسات في بعدين أو ثالث أبعاد للحقول اإلشعاعية الثابتة من خالل تغيي

  .]15، 14، 13[ مصفوفة من حجيرات التأين استعمال
  

  :تصويرأفالم القياس الجرعة ب. 4.2.2
وجهين                          ا من وجه واحد أو من ال تم طالئه ي ي شفافة الت ستر ال يتكون الفيلم الشعاعي عادة من قاعدة من البولي

د الفضة   تتأين بلورات بروم. حتوي على بلورات صغيرة جدًا من بروميد الفضة     يبمستحلب حساس لإلشعاع     ي
  .عندما تتعرض لإلشعاع المؤين و تتشكل بالنتيجة الصورة المتأخرة

زال               ة و ت يؤدي تحميض الفيلم إلى تحول البلورات المعّرضة لإلشعاع إلى حبيبات صغيرة من الفضة المعدني
ي   تسبب الفضة المعدنية ا. الحبيبات غير المتأثرة باستخدام سائل التثبيت، بحيث يبقى الفيلم صافياً         ة و الت لمتبقي

يلم         دار الجرعة اإلشعاعية                    . ال يمكن إزالتها في اسوداد الف بًا مع مق يلم متناس ى الف دار االسوداد عل ويكون مق
  .وتقاس بعدئٍذ درجة االسوداد على الفيلم من خالل تحديد الكثافة الضوئية للفيلم. المعطاة

ويقدم الفيلم  .  الجرعة على السطح إي في بعدين      تمّكن تقنية قياس الجرعة بالفيلم الشعاعي من إظهار توزعات        
ي   ال ف و الح ا ه د الجرع المعطات العضاء صغيرة آم ي تحدي ة ف و أداة قيم ذا فه از و له اين فراغي ممت تب

سطح               .  عن قرب  المعالجة الفيلم مفيد أيضًا في اختبار شكل الحقول االشعاعية، توافقها مع الحقل الضوئي، و ت
  . ك الحصول على مخطط توزع اإلشعاع بشكل آمّيالحقل، و التناظر و آذل

ة     د، التابعي ي سطح واح اس ف ل القي سلبيات مث ن ال دد م ن ع شعاعية م األفالم ال ة ب اس الجرع ة قي اني تقني تع
ة       ة قريب ذه       . لإلتجاه، و التشوهات الناتجة عن وجود فراغات هوائي ة األشعة و ه الم لطاق ة استجابة األف تابعي

اك أخطاء   و.  بسبب الفعل الكهرضوئي  150keVاص األشعة التي طاقتها أقل من       تنتج باالساس من امتص    هن
يلم                    . آثيرة أخرى يمكن أن تحصل تتعلق بتغير ظروف تحميض الفيلم، و االختالفات في المستحلب ضمن الف
سلبيات      شعاعي نظرًا لوجود ال يلم ال ي باستخدام الف شكل عمل ر متاحة ب ة غي اس الجرعة المطلق ات قي  إن تقني

  .]13، 8، 7، 6[آورة المذ
  

  ):TLD(قياس الجرعة بكواشف التألق الحراري . 5.2.2
راري   ألق الح اييس الت ا     (TLDs)مق ي بنيته صة ف ة الممت زن بعض الطاق ة تخ واد بلوري ن م ارة ع ي عب  ه

ة  اخ اإللكتروني ايعرف باألفخ و م ؤين و ه عاع م دما تعرض إلش ك عن ة و ذل ذه . البلوري تتحرر بعض من ه
وب              الطاقة  المختزنة على شكل ضوء مرئي عندما تسخن، حيث يتم آشف اإلصدار الضوئي هذا باستخدام أنب

شكل          . مضاعف ضوئي يحول الضوء إلى تيار آهربائي       ة ب ذه موثق بالرغم من آون ظاهرة التألق الحراري ه
ى ن                 اد عل تم االعتم موذج توضيحي   واسع في المنشورات المختلفة، تبقى الطاهرة غير معروفة بشكل آامل وي

سابق، زمن و              TLDيمكن أن تتأثر استجابة آواشف       . بسيط لها  ا الحراري ال ل تاريخه دد من العوامل مث  بع
راءة            اء الق واد أثن ذه الم از المحيط به راءة و الغ ستخدم آواشف   . طبيعة التخزين ما بين التعرض والق  TLDت
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اس    بشكل واسع في التطبيقات السريرية للمعالجة اإلشعاعية من أج         دقيق القي دير الجرعة و ت ات  .ل تق  اإليجابي
شكل المرن             سج، صغر الحجم و ال ة الن يمكن استخدام   . األساسية لهذه الكواشف ترآيبها القريب نسبيًا من بني

مقياس الجرعة هذا بدون التأثير على الحقل اإلشعاعي في هذه الحاالت مثل قياس جرعة الجلد خالل معالجة                   
ة تعرض                TLDلـ  أثبتت آواشف ا  . المريض ستخدمة في مراقب  أيضًا أنها مفيدة آمقاييس للجرع الفردية و الم

بعض                      ا تتصف ب ة فإنه ات المهم العاملين اإلشعاعيين بالرغم من أن لكواشف التألق الحراري عدد من التطبيق
رًا إلع                         ا آبي ستهلك وقت دة االستخدام و ت ا معق ال أنه ى سبيل المث ائج    الصفات غير المرغوبة و منها عل طاء نت

  .]14، 8، 7[القراءة و آذلك ال يمكن استخدامها في إال في قياسات أحادية البعد 
  :قياس الجرعة بكواشف أنصاف النواقل. 6.2.2

ة من حوامل             p-nأنصاف النواقل على الوصلة     ترتكز معظم الديودات     ادة خالي  حيث تكون منطقة النضوب م
شحنات  رون  . ال شكل أزواج إلكت د ال -تت ر        ثقب عن د عب رق جه سبب ف ذا يمكن أن ي و ه تعرض لإلشعاع المؤين

ودات أنصاف   . الوصلة مما يتيح لتدفق تيار يكون متناسبًا مع الطاقة اإلشعاعية الممتصة في الكاشف    تمتلك دي
ارة عن                               شغله و هي عب ذي ت ز ال أين حيث أن الحي رات الت ة مع حجي ات مقارن سم ج النواقل عدد من اإليجابي

ر حساسية          .  مرة من آثافة الهواء تقريباً     2000 بـ   صلب آثافته أآبر   ل أآث ودات أنصاف النواق ذا تكون دي وله
وني          اج زوج أي ة إلنت ك الالزم رون ـ ثقب من تل لإلشعاع المؤين ألنها تحتاج إلى طاقة أقل إلنتاج الزوج إلكت

الي للجرعة         . في الهواء  درج الع اس الت دًا في قي دة ج ل مفي ة     ولهذا تكون أنصاف النواق ل منطق اطق مث  في من
ك عدد ذري       نلكن ألنصاف النواقل عدد من السلبيات و هي تتضمن أن السيليكو          . الظل الي      14 يمل  و هو بالت

أين   رات الت ع حجي ة م عاع مقارن ة اإلش ر بطاق شكل آبي رتبط ب ضرر  . ي ى ال ضًا إل ذه الكواشف أي تتعرض ه
عاعي  اق  اإلش ث تتن ايرة حي ادة مع ى إع اج إل الي تحت ي بالت ارة تعرضها  وه ع زي عاعية م ساسيتها اإلش ص ح
ارًا ذات                    . لإلشعاع رك آث ذه يمكن أن تت آما تبدي آواشف أنصاف النواقل ارتباطًا باإلتجاه آنتيجة لبنيتها، و ه

  .] 8، 7[أهمية في بعض الحاالت 
  

  :مقاييس الجرعة الهالمية. 3.2
ة     ، حيث وجد[16]اقترح استخدام الكواشف الهالمية منذ زمن بعيد       واد الهالمي احثين أن تعرض الم  بعض الب

ي     رات ف صول تغي ى ح ؤدي إل ول ي ات الفين ين و مرآب ل أزرق الميثل ات مث ض الملون ى بع ة عل الحاوي
ة       . المواصفات الضوئية يمكن قياسها   اعالت الكيميائي ى التف ا عل دة في معظمه لم تلق الكواشف الهالمية المعتم

ام     ة اإلهتم عة المؤين ها األش ي تحرض رة ال      الت ا الطف ون أهمه د يك دة ق باب عدي افي ألس م    الك ي عل رة ف كبي
صنيع و توصيف                     اك صعوبة في ت اإللكترونيات و تطبيقاتها في تصنيع الكواشف اإلشعاعية وإضافة لذلك هن

ة ي  . الكواشف الهالمي ر ف ن التطور الكبي ة م ام بالكواشف الهالمي ادة االهتم ى إع افز األساسي عل اء الح وج
صويائطر وزع       رق الت ق للت اس دقي اء قي ي إعط رق ف ذه الط ستخدم ه ث ت ة حي ا المختلف ي و تطبيقاته  الطبق

  .الحجمي للجرعة اإلشعاعية الممتصة في المادة الهالمية
دي في وسط               ايستخدم في الوقت الحاضر نوع     ن من الكواشف الهالمية، يتعمد األول على وجود أيونات الحدي

ديالت    .  أآسدة يمكن تعيين ناتجها بشكل آمي    مائي حمضي حيث ينشط اإلشعاع تفاعالت      وع تع ذا الن و يتبع ه
ة         ا بكواشف فريكي الهالمي سميتها جميع دة يمكن ت اء     (Fricke gel detector)عدي ى الكيمي ستند عل  وهي ت

ة سواء               . الالعضوية واد البوليميري رة أو     بو النوع اآلخر يعتمد على تأثير اإلشعاع في الم تحريض تفاعل بلم
سبب ي تخرالت صف  ي ف ة ون واد البوليميري ا ب بعض الم اط المختلفهن ذه الكواشف بالكواشف  ةاإلنم ن ه  م

  .(Polymer gel detector) الهالمية البوليميرية
  

  : المعتمدة على أآسدة أيونات الحديديةالمقاييس الهالمّي. 1.3.2
دي في وسط ح       [1]ضّمن غور و زمالئه      اس     سائل فريكي المكون من أيونات الحدي مضي و المعروف آمقي

وزع الجرع الحجمي                       اس لت ى قي ة من أجل الحصول عل ادة الهالمي اعالت       . جرعة في الم وحظ أن التف د ل وق
رات الحاصلة بواسطة                  ين التغي ة ويمكن تعي ادة الهالمي ضًا في الم الكيميائية التي تحرضها األشعة تحصل أي

ي الع    دروجين ف وى الهي سية لن ترخاء المغناطي صائص االس سي   خ رنين المغناطي زة ال الل أجه ن خ ات م . ين
وز             ى ت شكل   عوباستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي التقنية الطبية المعروفة، يمكن الحصول عل  الجرعة ب

اس الجرعة                م قي ر في عل ة حال صعوبات              .سهل وسريع وآان ذلك بداية فتح آبي ى أي ذه عل ة ه تواجه الطريق
وزع الفراغي                آبيرة أهمها انتشار األيونات المست     ر الت ك في تغيي ر ذل شعيع وأث د الت ى       مر بع ك عل ، ويظهر ذل

سي   رنين المغناطي ي أو ال صوير الطبق أخوذة بالت ة الم وزع الجرع ي صور ت ساع ف كل ات د . ]18، 17[ ش وق
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ر اإلشعاعي        ا  . [18]درست هذه الظاهرة بغية فهمها و إظهار أسبابها و مدى تأثيرها و سرعة إنتشار األث آم
والت عديدة للسيطرة على إنتثار األيونات وإيجاد حل مناسب لهذه المشكلة من خالل استخدام عدد                 جرت محا 

إلنتثار ومن األمثلة الفعالة لتوضيح هذا األسلوب        اوتم توظيف عناصر إحباط     . ]20،  19[من المواد الهالمية    
ا مع       غير أن النجاح المطلق لهذه ا.]XO ]21 ،22استخدام الكزيلينول البرتقالي     م يتحقق إال أنه لمحاوالت ل

ة في                    .ذلك سمحت بتخفيض اإلنتثار آميًا وزمنياً      وع من الكواشف الهالمي ذا الن ساع استخدام ه  يرجع عدم ات
شكلة        التطبيقات وخصوصًا في المعالجة اإلشعاعية ب      ذه الم ى لوجود ه احثين للعمل        . الدرجة األول ك الب ع ذل دف

زمن          فيها ت  نعلى إيجاد أنظمة بديلة يكو     اس الجرعة الهالمي       .وزع الجرعة ثابتًا لفترة طويلة نسبيًا من ال مقي
ون  ين FXGالمتل الي والجالت ول البرتق دي و الكزيلين ات الحدي ن آبريت ون م  Ferrous-sulphateالمك

Xylenol-orange and Gelatin    ة الم وزع الجرعة في ثالث         هو أحد األنظم اس ت ات قي قترحة لتطبيق
  . أبعاد

  
  : المقاييس الهالمية البوليميرية.2.3.2

ة،    واد البوليميري ي الم ة ف عاعية مختلف ار إش ر آث اتظه ة ال فمنه ك نتيج واد تتفك عاعية وبعض   م تعرض اإلش
ات الع عةالمكون د التعرض لألش ر عن ة  . ضوية تتبلم اس الجرع ي قي ة ف ة بوليميري رح توظيف أنظم د اقت وق

رن    صف ق ن ن ر م ذ أآث عاعية من ل      حي]24، 23[ اإلش ولي ميثي ى الب ة عل عة المؤين ر األش شة أث م مناق ث ت
ك  دما      . ميثوآريل ة عن زة النوعي سوائل وآانت القف ي ال رة الحاصلة ف ق البلم اس الجرعة عن طري م بحث قي ث

أظهرت الدراسات أن قياس االسترخاء المغناطيسي يتغير في بعض المواد البوليميرية عند تعرضها لإلشعاع               
ة و استخدام                 وظفت هذه الخاصّية    حيث ة الهالمي اييس الجرعة البوليميري واع مق راح أول أن اس     ت القت  في قي

سي           الرنين المغناطي وال . توزع الجرعة باالستفادة من التصوير ب وي             ىوت ة تحت واع مختلف ك وصف أن د ذل  بع
  . أغلبها على مرآبات األآريالميد

ر رة األخي ي الفت وليميري ةف ة ب اس جرع صنيع مقي ة لت م توصيف طريق سجين و   ت شكلة االآ ن م اني م  ال يع
ضًا  مية الهذا النوع من مقاييس الجرعة اله ويعرف .[25] يسهل تصنيعه في ظروف مخبرية عادية       بالتالي أي
م  صار و وه(MAGIC)باس واد ا اخت ي لمكونللم ه وه  ,Methacrylic acid, Ascorbic acid :ه ل

Gelatin, Initiated by Copper .هذا النوع صفة عدم التأثر باالآسجين هي ل تعطي ة األساسية التيدالماو
ة           Cمعروفة أآثر بأنها الفيتامين     الحمض األسكوربيك وهي     ه بعملي  الذي يجمع األآسجين المنحل ويتفاعل مع

  . مادة آبريتات النحاستحرضها
واد المس                     ى سمية الم يتين؛ األول شكلتين أساس ا من م ذآورة بمعظمه تخدمة في   تعاني الكواشف البوليميرية الم

و الثانية هي أن االآسجين المنحل في الماء يفقد هذا        . التصنيع و التي تتطلب وجود إجراءات احتياطية خاصة       
المواد حساسيتها لإلشعاع ولهذا تضخ السوائل المستخدمة في التصنيع بالنيتروجين ويحافظ على جو خاٍل من               

  .االآسجين خالل جميع مراحل التصنيع
غناطيسي بالدرجة األولى إلظهار قياس الجرعة آما يمكن استخدام طرق التصوير الطبقي               يستخدم الرنين الم  

ة في الجسم                        و. األخرى لهذه الغاية   سج الطري دًا للن ًا جي ه مكافئ ة بكون وع من الكواشف الهالمي يتصف هذا الن
شري ة البوليميري       الب اييس الجرع ن مق ضل م ديناميكي أف ه ال ة ومجال ساسيته للجرع ا أن ح ة، آم  .ة التقليدي

ادة                 ة للم ة الهالمي ل   وُع]26، 27[الحظت الدراسات التفصيلية لهذا النوع من الكواشف ضعفا في ثباتية البني ل
ة النظام              السبب بتأثير حمض الميثاآريليك على الشبكة الهالمية للجيالتين و هذا بالطبع يؤثر على استقرار بني

زمن ع ال ذو . م أثير الج تمرار ت ضًا اس د أي ي الوسط   و وج اء ف ع الم عاع م ل اإلش ن تفاع دة م رة المتول ر الح
ذا            الحمضي لفترة طويلة نسبيًا بعد التشعيع ويؤدي ذلك إلى           تج عن ه رة وين ذه الفت تقرار النظام في ه عدم اس
  . [28] االثر تقدير أآبر من الواقع للجرع اإلشعاعية الممتصة

 
  :مقاييس الجرعة البوليميرية الصلبة. 3.3.2
رح  ن ال     اقت د م وع جدي ف ن سبيًا توظي ديثًا ن ة  كح ف البوليميري صدواش ة    بق ي للجرع وزع الحجم اس الت  قي

ى        . اإلشعاعية ان  مزج تتميز هذه الكواشف ببنية صلبة و تعتمد بشكل أساسي عل  )polyurethane( البوليورث
المواد المكون تتبلمر ) leucomalachite green(ليكوماالشيات األخضر ) leuco-dye(مع صباغ الـ ليكو 

لصباغ . [29] لمقياس الجرعة و تعطي مادة شفافة غير متلونة و تبدأ التلون باألخضر عند تعرضها لإلشعاع              
د الطول الموجي     ة التصوير        nm 633الـ ليكو قمة امتصاص عظمى عن ذلك يتوافق مع بعض أنظم  وهو ب

زه   يتميز مقياس الجرعة من  . He-Ne المعتمدة على ليزر     الطبقي الضوئي  ات تمي  هذا النوع بعدد من األيجابي
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ا                . عن غيره من الكواشف الهالمية     ة توضع فيه آون المادة التي تشكل هذا المقياس صلبة فهو ال يحتاج لحاوي
ار من          . ق الضوئية في التحليل   ائالمادة، وهذا بالطبع يسهل استخدامها مع الطر       سألة االنتث ى  وتكاد تكون م وإل

ر موجودة ألن     اعة لألشع  المنطقة المتلونة المعرض    ار   غي  شبه مهمل وإذا تحققت شروط حفظ مناسبة               اإلنتث
ة             ة      . بعيدًا عن الضوء خاصة أثناء المسح الضوئي فإن العينات تبدي استقرارية عالي أظهرت الدراسات األولي

وزع الفراغي للجرعة اإلشعاعية و تطبي   اس الت ائج مشجعة لإلستخدام في قي اييس تعطي نت ذه المق ه أن ه قات
  . [30] المختلفة

  
  :المواد و الطرائق. 3

  :المواد. 1.3
اد   ة أبع ي ثالث صة ف سجيل الجرع الممت عاع و ت ي آشف اإلش ستخدم ف واد ت ن الم دد م د ع ييوج ل  وه  تتماث

ا   واد تتصف بأنه سجيله ضمن م ن ت ذي يمك ؤين و ال عاع الم ائي لإلش ر الكيمي تفادة من األث ي االس ا ف جميعه
ة              مكافئة فيزيائيا لل   واد      . نسج الطرية في الجسم و من ثم إظهاره بأحد طرق التصوير الالإتالفي ذه الم تختلف ه

صة        عاع الممت ة اإلش ستحثه طاق ذي ت ائي ال ل الكيمي وع التفاع ات و ن ة المكون ي ترآيب سحوق ي .ف ستخدم م
ين  هالجالت ذي ل والي ال الم ح وة اله ل ق ع لتحضير Bloom 300 دلي ات جمي ة  عين االكواشف الهالمي . تقريب

صائص   ل ن الخ دد م ين ع ي فالملجالت دة ف ة  ي ف الهالمي تخدام الكواش صنيع و اس صهار . ت رارة ان ة ح   فدرج
ردة لنظام          منخفضة نسبيًا آما إن هالم الجالتين شفاف ضوئياً         الجالتين زة مف ة آمي ر أهمي زة األآث ، وهي المي

 المستعمل  اءنقالعالي ال ُأخذ الماء    .الضوئييعتمد على تقنية القراءة بالتصوير الطبقي المستند إلى االمتصاص          
ات المسمى                  ة األيون ة و إزال وذج    Sartoriusفي هذه الدراسة من نظام التنقي ارة     Arium-611، نم وهو عب

شوارد        زوع ال لبًا           . عن ماء ثالثي التقطير من ة س شوارد المعدني اء و خاصة ال شوارد الموجودة في الم ؤثر ال ت
ر   آيميائية يمكن أن تعطي كل بعضها معقداٍتعلى مواصفات الكاشف حيث تش   موصفات ضوئية معاآسة لألث

ة ذات             . اإلشعاعي ة مخبري ا من نوعي أما باقي المواد الكيميائية الداخلة في ترآيب الكواشف فينصح اخيتاره
ة التحضير          . نقاوة جيدة  ديل طريق د تع د آما ينصح بإجراء معايرات دورية وخصوصًا عن واد   وعن  استخدام م

  .يدة ولو آانت من نفس الشرآة المصنعةدج
  

  :Radiochromic gel dosemeter(-FXG( مقاييس الجرعة الهالمية المتلونة باإلشعاع .1.1.3
ًا   ويعتبر  في إجراءات ضبط الجودة      قياسات توزع الجرع اإلشعاعية و     في FXGالكاشف  ستعمل  ي آاشفًا مكون

اء الن    ن الم ه م م آتلت شوارد   بمعظ ن ال الي م ي الخ ة وي ق ين     اض المعدني سحوق الجيالت ن م سبة م ه ن ف إلي
(C17H32N5O6)x،   وع م      ا الجالتين   الماء و يكّون ذا الن اييس الجرعة حوالي    ن لقسم األآبر في ه  و 93%مق

ان        .  على التوالي  %7 تعد هاتان المادتان أساسيتان و تدخالن في تصنيع جميع أنواع الكواشف الهالمية و تلعب
ات       .الكاشف و تؤثران بشكل آبير على ميزاته      دورًا مهمًا في عمل      ك مكون ى ذل ويحتوي الكاشف باإلضافة إل

ادة الكاشف و   الضوئية الصفاتر  تغّيمما يؤدي إلى    أخرى حساسة لإلشعاع     د تعرضها     لم شكل تصاعدي عن ب
ؤين      دة من اإلشعاع الم دي سداسي         ي  .لجرعات متزاي ات الحدي وم آبريت ي من أموني ادة صنف تحليل ستخدم ع

درات  وديوم  Fe(NH4)2(SO4)26H2Oالهي ح ص الي  ال، ومل ول البرتق و و، C31H28N2O13SNa4كزيلن ه
د، و حمض الكبريت        مؤشرال ات الحدي ز أليون وني الممي ز  األي ى درجة    المرّآ ارب  إل مع  . H2SO4 %98 تق

وني             د ل شكل معق دي و يت ات الحدي سدة في أيون اتج،   تزايد الجرعة اإلشعاعية يتزايد تأثير تفاعل األآ ابين الن  م
ي           الذي هو أيونات الحديد، و بين الكزيلنول البرتقالي و يتبع ذلك تغّير في الخواص الضوئية لمادة الكاشف الت

ـ    الدراسة  نرمز لها في سياق      اس          . FXGاختصارًا ب دة في قي دة و مفي ة جي ادة حساسية و ثباتي ذه الم تعطي ه
ة المترابطة     ل تشكيل مكونات تتثبّّ  اعية و ذلك من خال    التوزع الفراغي للجرعة اإلشع    شبكة البوليميري ت في ال

  .المكونة للمادة الهالمية شبه الصلبة
األساسية لمقياس الجرعة المقترح و خصوصا في مجال الجرع اإلشعاعية              خصائص  بعد دراسة مستفيضة لل   

ف       ادة الكاش ضل لم ة األف سب الترآيب ا أن ن ين لن عاعية تب ة اإلش ي المعالج ستخدمة ف ز  الم ة بترآي  و المتمثل
ول ال ، والكبريتحديدي، حمض ال، آبريتات    األساسّية الثالثالمكونات الكيميائية النشطة     ال  الكزيلن ي هي  برتق

  .[31] ترتيب على ال mM 0.1و mM25   وmM0.5 على النحو التالي 
ون            FXGتبدو مادة    الي   المحّضرة حديثا و غير المعّرضة لإلشعاع من حيث المظهر بل صُّفرة و     برتق ل لل مائ

ا              .هي أيضا عبارة عن وسط عالي الشفافّية       ون األرجواني و لكنه و بعد التشعيع تبدأ بالتحّول المتزايد نحو الّل
للقيام بمعايرة النظام نقيس االمتصاص الضوئي بواسطة مطيافية ضوئية ثنائية الحزمة و .تحافظ على شفافّيتها
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 من مادة 1cm نستخدم لهذا الغرض خاليا ذات مسار ضوئي طوله المرئي و-تعمل في المجال الفوق بنفسجي
شفافة  PMMAالـ   اس                 .  ال ادة المقي ا م ع به ي تتمت ة الت شفافية العالي دّل ال ر من          FXGت سم المتبعث ى أن الق  عل

ضوئي                   ات بالتصوير الطبقي ال راءة المعطي ي أن ق عن  ) tomography optical(الضوء صغيٌر و هذا يعن
  .  [32]ذو حزمة واسعة ممكنة وبسهولةطريق منبع ضوئي 

درات      دي سداسي الهي ات الحدي  Fe(NH4)2(SO4)2أضيف إلى الماء النقي صنف تحليلي من أمونيوم آبريت
6H2O ،  وني ر األي الي    و المؤش ول البرتق وديوم آزيلين ح ص ت  C31H28N2O13SNa4مل ض الكبري  و حم

H2SO4 98 ترآيزه .%  
ى أداء النظام     وجدنا أن لطريقة التحضير تأثيراً     ادة                   .  عل ًا في صنع م دًا و ثابت لوبًا واح ا أس سبب التزمن ذا ال له

ائي و   % 75بشكل عام، يتألف النظام من جزأين أساسيين، الهالم الذي يعطي      . مقياس الجرعة  من الحجم النه
الطريقة، بمزج  آان تحضير الجزء األول دائما بنفس       %. 25المواد الكيميائية الفعالة التي تكون الجزء الباقي        

اء ليعطي   % 5 ع الم ين م سوق الجالت ن مح وب م ائي المطل م النه ن الحج ا م ائي % 75وزن م النه ن الحج م
والي   زيج ح رك الم ة و ت اس الجرع زيج بلطف و  15لمقي ذ الم سخن بعدئ اء ، ي سحوق بالم شبع الم ة ليت  دقيق

شكل   سحوق ب ذوب الم ى ي سية حت ك مغناطي تمرار بواسطة أداة تحري ائل يحرك باس ى س ل و نحصل عل آام
ة        . صاف ة الكيميائي صغيرة في الترآيب رات ال ادة     .  تبين أن أداء الكاشف حساس للتغي ى أن الم ائج عل دل النت ت

ة         ز التالي ي تحوي التراآي دي   mM 0.5الهالمية الت ات الحدي  mM من حمض الكبريت و    mM 25 من أيون
ائج،       0.1 ين الجدول    من الكزيلينول البرتقالي تعطي أفضل النت ادة الكاشف          1-ويب ة لم واد المكون  و  FXG الم

  .تراآيزها المعتمدة في هذه الدراسة
دول ي    :1-الج ف الهالم ة للكاش ات الكيميائي ستعملFXG المكون ة      الم ي للجرع وزع الفراغ اس الت ي قي  ف

 .اإلشعاعية و ضبط جودة منظومة المعالجة
  % أو(mM)الترآيز  الصيغة الكيميائية للمرآب  المادة

 H2O ~93%  الماء 

 x 7%(C17H32N5O6) الجالتين
 C31H28N2O13SNa4 0.1 mM الكزيلنول البرتقالي

 Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 0.5 mM أمونيوم آبريتات الحديدي
 H2SO4  25 mM حمض الكبريت

  
  Polymer Gel Dosemeter(-: MAGIC(الهالمية البوليميرية مقاييس الجرعة .2.1.3

ة                  المكونين األس  ات الكيميائي ا المرآب اسيين من مادة الكاشف هي الماء عالي النقاوة و الجيالتين ويضاف إليهم
  . األخرى

 في قياس التوزع الفراغي       المستعمل MAGICالبوليميري   المكونات الكيميائية للكاشف الهالمي      :2-الجدول
 .للجرعة اإلشعاعية و ضبط جودة منظومة المعالجة

 %(W/W) أو (mM)الترآيز  ائية للمرآبالصيغة الكيمي  المادة

 H2O  ~87%  الماء 

 -x 7%5(C17H32N5O6) الجالتين
 C4H6O2  9% حمض الميثاآريليك 
 C6H8O6  0.2 mM  حمض األسكوربيك

 C6H4(OH)2 1.8 mM  هيدروآوانين
 CuSO4.5H2O 0.008 mM  آبريتات النحاس

  
ة  مقاييس الجرعة البوليميرية الصلبة.3.1.3  Radiochromic Solid Polymer)باإلشعاع   المتلون

Dosemeter) :  
. مقاييس الجرعة من هذا النوع اليحتوي الماء  أو الجالتين و إنما تحل مكوناته األساسية في البوليثيلين النقي 

ين في الجدول           اييس الجرعة نب ستخدمة    3-هناك تراآيب متعددة تعطي هذا الصنف من مق ات الم م المكون  أه
اييس الجرعة        . مادة الموصوفة في هذه الدراسةلتصنيع ال  ام يجب أن تتضمن أي وصفة لتحضير مق بشكل ع



 15

شكل تفاعل              فيها  يتحقق   Prepolymersبوليميرات أولية   البوليميرية الصلبة    ذي يظهر ب ادة ال تفاعل اإلشعاع مع الم
رة ل، بلم سرعات التفاع ادة و Catalyst م دف لزي ل وته ضخم التفاع ب دور م ي تلع عاعي الت ر اإلش وح األث ، ض

شطات  ا  Activatorsالمن ن آفائته د م ة و تزي اعالت الكيميائي ضخم للتف ل م وم بعم ضا تق رات، أي  Reporterالمظه
Compounds                   حيث يتم تحويل األثر إلى ظاهرة ضوئية يمكن قياسها آميا أو في تطبيقات التصوير الطبقي الضوئي 

رًا سجيةو أخي وق البنف ات األشعة ف سجية و UV Stabilizers  مثبت وق البنف ضوء و األشعة ف أثير ال د من ت ي تح  الت
  .العوامل األخرى على المادة الحساسة و هي تعد آثارًا سلبية عند أستخدام هذه المواد في قياس الجرعة اإلشعاعية

 
ة للكاشف الهالمي          :3-الجدول ات الكيميائي وليميري الصلب     المكون ستعمل الب وزع الفر   الم اس الت اغي   في قي

 .للجرعة اإلشعاعية و ضبط جودة منظومة المعالجة
   من البوليثيلين1000mlفي الترآيز   المادة

 %98 البوليثيلين

 g 630 بولييوريثان

 Optic Part 14X( 0.6 ml(بوليمير أولي 
 g 16 ليكو ماالشايت األخضر

  
  :الطرائق. 2.3

  :الضوئيالطيفي طريقة التحليل  .1.2.3
ة        ّية الضوئّية تستعمل المطياف  سجية و المرئي افوق البنف ة م ادة في    في مجال األطوال الموجي راءة ال ع ة ق   الكمي

ة  التقليدي المعروف باسم فريكي  بواسطة الكاشف الكيميائي  قياس الجرعة    نتائجل . و الكواشف الهالمية المختلف
ة من الطيف أو أي     عادة ما نستخدم نظام المسح الطيفي إليجاد المواصفات الضوئية في آامل المن           ة المرئي طق

ى            و عند . جزء منها  ك عل د ذل ادة لإلشعاع يمكن االقتصار بع ز استجابة الم ي تمي  تحديد األطوال الموجية الت
وع     في هذه الدراسة هي   المطيافية المستخدمة    . فقط ةدراسة الصفات الضوئية عند هذه األطوال الموجي        من الن

من منتجات الشرآة األلمانية المعروفة  SPECORD-210 UV VIS Spectrophotmeterثنائي الحزمة 
analytikjena) Analytik Jena AG, 07745 Jena, Germany.(  

  
شكل ل و  :3-ال ن طرق التحلي ددة م واع مح ة ألن ة الموافق االات الجزئي ه المج ًا في ي مبين ي الكل ال الطيف  المج
  .القياس

 التصوير الطبقي ياألشعة السينية
) X-ray CT( 

طبقي الضوئيالتصوير ال
) Optical CT( 

  &الرنين المغناطيسي 
  التصوير باألمواج فوق الصوتية
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لة درس ت رات الحاص صاص الممالتغي صابات األمت وق    ع ال ف ي المج ز ف ي تتمرآ د، و الت ون الحدي زة ألي ي
د   سجي عن سجي     . nm 304 و nm 224البنف وق البنف ال ف ي المج وي ف صاص الق ق االمت ادة ) UV(يعي لم

ة                       ات الثخين ة مع العين ذه األطوال الموجّي د ُأضيف     . مقياس الجرعة فريكي في شكله الهالمي استعمال ه و ق
سائل          مؤشر األيونات المعدنية من الزين     د أدى    ]. 33[ول البرتقالي لزيادة حساسّية مقياس الجرعة فريكي ال و ق

الي     . هذا التعديل إلى توّضع عصابة االمتصاص في المجال المرئي من الطيف       ول البرتق دما مزج الزين و عن
)XO ( عند  الكبيرة نسبيا مكنت قمة االمتصاصيةهالمالمادة المع nm 585آبر  من استعماله مع العينات األ
اس الجرعة ]. 34[ ام قي ات )FXG(يمكن وصف نظ ة من آبريت ة الكيميائّي ّدل من المنظوم وذج مع ه نم  بأن

   . 4-، الشكلولهذا فهي تمتلك ميزات عاّمة مماثلة" بمقياس فريكي"الحديدي الكيميائي المشهورة 
  

  
  

ابل الجرعة اإلشعاعية في   مق FXG الضوئية لكاشف هالم الجالتين المتلون متصاصية تغيرات اال :4-الشكل
 .منطقة واسعة من الطيف الضوئي

 الضوئية لمجموعة عينات من هالم الجالتين المتلون، التي ُعرضت لجرعات متصاصية اال4-ظهر الشكلُي
. مقارنة مع تلك المأخوذة لعينة غير معرضة لإلشعاع Gy 32إشعاعية مختلفة من أشعة غاما حدها األعلى 

جال الجرعات المستعملة عمومًا في المعالجة اإلشعاعية التي اقُترحت هذه الطريقة من مهذه التجربة غطي ت
 الضوئية باستعمال مطيافية ضوئية من خالل مسح متصاصيةحصلنا على قيم االوقد . أجلها في المقام األول

الطيف،  و الذي يغطي تقريبا آل المجال المرئي من nm 650-350العينات في مجال األطوال الموجية 
من إحدى الميزات المهمة ألطياف . حيث اسُتْنِظمت القياسات بطرح قيم عينة شاهد غير معرضة لإلشعاع

، nm 600-500الكثافة الضوئية المدروسة في هذا الشكل هي إن عرض قمة االمتصاص آبير في المجال 
  . ألنها تمنح المستثمر خيارات عديدة إلنجاز قياس الجرعة

تين هي المادة المختارة الحتواء المواد الكيميائية الحساسة لإلشعاع و هذا يعود لعدة أسباب، مادة هالم الجال
أآثرها أهمية هو الشفافية الضوئية العالية للنظام و التي تسمح بإجراء قياسات طبقية ضوئية آمية باستخدام 

 . حزمة عريضة من الضوء األبيض العادي
 حيث تم تشعيعها لجرع متزايدة FXGموعة عينات من الكاشف الهالمي  يبين الكثافة الضوئية لمج4-الشكل

 و من ثم قياس طيف االمتصاص في مجال من األطوال 60Coمن أشعة غاما ناتجة عن مصدر آوبالت 
، 8، 4، 0.8، 0تم تعريض العينات مباشرة في الهواء للجرعات التالية . الموجية تقع ضمن الطيف المرئي

بحيث نحاول تغطية مجال الجرعات المستعملة في المعالجة اإلشعاعية بشكل عام و ) Gy( غراي 32، 16
 ترتبط بعالقة خطّية من المرتبة األولى FXGبمالحظة أن التغّيرات في االمتصاصّية الضوئّية لمادة الكاشف 
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ثافة الضوئية حصلنا على قيم الك. مع الجرعة الممتّصة في المجال المدروس تتبين صالحّية استخدام الكاشف
  .  من خالل مسح العينات بتابعية طول الموجةnm 700-500في مجال األطوال الموجية 

  
بالنسبة للكواشف البوليميرية يدرس الضوء المار من العيبنات و الذي يبين مقدار تشتت الضوء عن الجزيئات 

ق بالجرعة اإلشعاعية                 ضوء يتعل د ال ار األطوال         البوليميرية وقد بينت التجارب أن تخام تم اختي الممتصة و ي
 في  .الموجية المناسبة الستخدام طريقة الماسح الطبقي الضوئي في دراسة توزع الجرعة باستخدام هذه المواد         

اس و             ة تحقق هدف القي عًا من األطوال الموجي م ألن مجاال واس هذه الحالة اختيار طور موجة معين غير مه
يؤخذ باالعتبار ثبات   ايناسب التقنية الضوئية المستخدمة في القياس و        االختيار يتم في معطم الحاالت بحسب م      

   .5-و قابلية إعادة القياس، الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 مقابل الجرعة اإلشعاعية     MAGIC تغيرات الكثافة الضوئية لمقياس الجرعة الهالمي البوليميري         :5-الشكل
  .في منطقة واسعة من الطيف الضوئي

ر امتصاص             أما في    دأ تغي ى مب اس عل د القي ة باإلشعاع فيعتم صلبة المتلون ة ال حالة مقايس الجرعة البوليميري
د              . الضوء عند أطوال موجية محددة     و وجد لمادة مقياس الجرعة المرآب في هذه الدراسة استجابة عظمى عن

واع الل  630nmالطول الموجي   زة في      وهو يتوافق مع الطول الموجي الذي تتميز به بعض أن ذه مي زات وه ي
   .6-حال آان المنبع الضوئي المرآب في الماسح الطبقي الضوئي هو الليزر، الشكل

شروط    اد ال ة إيج ضوئي بغي ن الطيف ال ة م ة المرئي ي المنطق ة ف ادة الهالمي ضوئية للم درست الخصائص ال
ة في أي وسيط ضوئي    التغيرات الحاصل : هناك عدد من االعتبارات   . األفضل لقياس جرعة اإلشعاع الممتصة    

ة                        أثيرات األشعة قابل مدروس من وسطاء النظام يجب أن يعود فقط إلى عملية التشعيع، آما ينبغي أن تكون ت
در       . لالستحداث بشكل معقول من الضبط و الدقة العاليين  رة بق ى أن تكون آبي ضًا إل رات أي و تحتاج هذه التغي
  .ة تتأثرًا آبيرًا بمختلف مرآبات الضجيج و الخلفية الطبيعيةآاٍف بحيث ال يتأثر القياس النوعي لتوزع الجرع

  
  

* 5Gy 

* 10Gy 

* 15 Gy 

* 20 Gy  

λ  450= nm  
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شكل ة       :6-ال ل الجرع عاع مقاب ون باإلش صلب المتل وليميري ال الم الب ف اله ضوئية لكاش ة ال رات الكثاف  تغي
 .اإلشعاعية في منطقة واسعة من الطيف الضوئي

  
  :الضوئي التصوير الطبقي  .2.2.3

دافع األساسي                       تطورت تقنية التصوير ا    ان ال ستقل عن طرق التصوير األخرى و آ شكل م ضوئي ب لطبقي ال
ذه    . وراء هذا التطوير هو أيجاد طريقة قياس لتوزع الجرعة اإلشعاعية مبسطة، سريعة و غير مكلفة               د ه تعتم

د                      ال، عن ى سبيل المث ضوئية عل ا ال ضوئية، آثافته  الطريق على وجود مقاييس جرعة هالمية تتغير صفاتها ال
ادة الكواشف                 . تعريضها لإلشعاع المؤين   ة استجابة م يتم تحديد توزع الجرعة اإلشعاعية من خالل دراسة آلي

ضوء في الجزء               شتت ال ر امتصاص أو ت  من  الهالمية للترض اإلشعاعي التي تتمثل في معظم الحاالت بتغي
  . المتأثر باإلشعاعالمادة

ات            األولية ألجهزة المسح ال    ميوجد عدد من التصامي    ام و تختلف بالجزئي دأ الع توظف  . ضوئي تشترك في المب
تم               وجَّهذه التقنية حزمة ضوئية تُ     ي توضع في وسط متجانس و ي ة الت ادة الهالمي ه إلى عينة أو نموذج من الم

ضوئية              ة ال ى الحزم ة       . تدويرها حول محور دوران عمودي عل ا بالعين د مروره ضوئية بع ة ال ستقبل الحزم ت
شكل رقمي           حساس ضوئي     بواسطة سجل اإلشارة ب ذه      وب. ّيةلتعطي صورة مسقط     و ت ع عدد آاف من ه جم

  . المساقط و يعاد بناء الصورة المقطعية
في إمكانية تطبيق تقنية التصوير الطبقي الضوئي وهذا يحد من           تؤثر نوعية الكاشف و شكل العينة المدروسة        

  . المستعمل في التقنية تفاعله مع المادةهناك أيضًا صعوبات مرتبطة بطبيعة الضوء. استخدامها الواسع
  

  :باألشعة السينيةالتصوير الطبقي  .3.2.3
وزع الجرع          ظِّ ُو راءة ت ي ق ة، ف ي المعروف شخيص الطب ة الت سينية، تقني ي باألشعة ال ديثًا التصوير الطبق ف ح

ة     وأظهرت الدراسات األولية إمكانية استخدام      . اإلشعاعية في بعض مقاييس الجرعة الهالمية      ذه التقني ديل  ه آب
وزع الجرعة في ثالث        عن تقنيات التصوير األخرى      اس ت واع الكواشف       ةفي قي ار بعض أن ك باختي اد وذل  أبع

اس                    . الهالمية البوليميرية  وهن الخطي في مقي ي تحصل في معامل الت رات الت تعمل التقنية على مبدأ أن التغي
أخوذة        الجرعة الهالمي البوليميري بعد تشعيعه يمكن من الحصو        . ل على صورة توزع الجرعة اإلشعاعية الم

[mm]طول الموجة

ة 
صي
صا
مت
األ

[c
m

-1
]

 
λ  630= nm  
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ة                   ادة البوليميري ة الم اد آثاف تج عن ازدي ذا        تغّير معامل التوهين الخطي ين ة المعرضة لإلشعاع وه في المنطق
  . ناجم عن تكثف المادة البوليميرية في هذه المنطقة وصغر الفراغ الحر مابين جزيئاتها

وزع الجرعة و              تتميز طريقة التصوير باألشعة السيني     اس ت ا سرعة إجراء قي ات من أهمه ة بعدد من اإليجابي
عاعية      ة اإلش سام المعالج ع أق ي جمي زة ف ن األجه وع م ذا الن ود ه الل وج ن خ ة م وفر التقني ذلك ت اك . آ وهن

ة            وزع الجرعة بالكوااشف الهالمي اس ت ات قي سينية لتطبيق من  . دراسات حول أمثلة تقنية التصوير باألشعة ال
ذا المجال خصوصا من حيث           جهة ثاني  ة ماتزال هذة الطريقة أقل أهمية من التقنيات األخرى المستعملة في ه

ى         ؤدي إل ا ي اين الجرع    ض الجرعة الصغرى الممكن قياسها و زيادة نسبة الضجيج إلى اإلشارة مم عف في تب
  .المقاسة

  
  :التصوير الطبقي بالرنين المغناطيسي .4.2.3

يم المعلومات                تعد تقنية التصوير بالرنين     المغناطيسي الطريقة األولى تاريخيًا وما زالت األآثر شيوعًا في تقي
ة                  اييس الجرعة الهالمي وزع الجرع بواسطة مق ة       .المسجلة في الكواشف الهالمية عن ت  تحدث األشعة المؤين

واد الهال               رة في الم وفرة بكث دروجين المت ة تغيرًا في معدالت االسترخاء المغناطيسية لذرات الهي ذا   . مي نجم ه ي
ة، في الجوار     التغير عن التغيرات الكيميائية و الفيزيائية، مثل تغيّ   ات بوليميري ر نوع األيونات أو تشكل جزيئ

اييس الجرعة          . القريب من ذرات الهيروجين المذآورة     وزع الجرعة بواسطة مق ى خريطة ت يتم الحصول عل
زمن سبين        الهالمية من خالل توظيف التغيرات المقاسة في معدالت          ة االسترخاء ال زمن    T1شبكة   - أزمن  و ال

يجري التصوير بهذه الطريق .  في الحصول على صور ثالثية البعد لتوزع الجرعة اإلشعاعية   T2سبين  -سبين
ة و تلقي اإلشارة من الوسط                   ةبتحريض العينة من خالل تطبيق نبض      واج الراديوي  او سلسلة نبضات من األم

ة يجب أن       . ازنة النوى المحرضة للتو   مع عود  عند تطبيق تقنية الرنين المغناطيسي لتصوير الكواشف الهالمي
ى الضجيج وزمن                    يتم اختيار سلسلة النبضات المحرضة بشكل يحقق أمثلة عدة معطيات منها نسبة اإلشارة إل

  . المسح المطلوب وآذلك تباين الصورة
وسيلة قّيمة ومعتمدة إال أنها تتضمن عدد         بالرغم من آون طريقة قياس توزع الجرعة بالتصوير المغناطيسي          

شكل واسع          من الصعوبات و المشاآل تؤدي       ة ب صعوبات في        . إلى اإلحجام عن استخدام التقني ذه ال تلخص ه ت
اس     راء القي سبيًا إلج ل ن زمن الطوي ذلك ال ة و آ ا العالي رة و آلفته ة بكث ذه التقني وفر ه دم ت ضًا . ع اك أي و هن

ذا باإلضافة                  صعوبة في قياس توزع الجرع في      سريرية ه ات ال ا هو حال التطبيق  األوساط غير المتجانسة آم
   . وهات التي تظهر في الصورة التي تنتج عن االختيار غير السليم لمتحوالت التصويرشإلى الت

  
  :تصوير أخرىوتحليل تقنيات . 5.2.3

ا       ة عدتستخدم   ة منه اس بالكواشف الهالمي ل معلومات القي صوتية    التص : تقنيات في تحلي وق ال األمواج ف وير ب
ة   ي بعض الكواشف الهالمي سجلة ف ة الم اس الجرع ديثا لقي ة توظف ح ي هي تقني صوير . الت ة الت ز تقني تتمي

داخلي األخرى                 ضًا    . باألمواج فوق الصوتية بتوفرها الواسع وقلة آلفتها مقارنة مع طرق التصوير ال اك أي هن
 تبدي هذه   .مطيافية األشعة تحت الحمراء    مطيافية رامان و     دراسات طيفية أخرى مثل مطيافية األهتزازات أو      

ة             كالتقنيات إم  ل الكواشف الهالمي اس الجرعة بواسطة بعض األوساط مث ق في مجال قي رة للتطبي . انيات آبي
  .ولمقاييس الجرعة الهالمية البوليمرية أهمية خاصة في هذا المجال

  
 ةحجميّ الجرعة ال توزع  س  مقايينماذج مختلفة من     الميزات العامة ل   دراسة. 4

  :وتحليل النتائج
يجب دراسة عدد من الخصائص األساسية ألي مقياس جرعة قبل ترشيحه للتطبيقات في قياس توزع الجرعة        

ضمون   ق وم شكل دقي ف         . ب ادة الكاش ساسية م تجابة و ح ًا اس تها آمي ب دراس فات الواج ضمن المواص وتت
دينامي  ال ال تخدام أو المج ال االس عاع، مج ة  لإلش اس الجرع ي قي ف ف اين الكاش ة، تب اس الجرع ، كي لمقي

ة             . االستقرارية الفراغية و الزمنية    ذلك الطاق ويدرس أيضًا ارتباط عمل الكاشف بمعدل الجرعة األشعاعية وآ
  . مثل الحرارة والرطوبة و الضوء من الميزات المفضلة عن العوامل المحيطة اإلشعاعية آما أن استقالليته

  
  : لإلشعاعاشفوو حساسية الكاستجابة . 1.4
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ذه الدراسة نظام        وزع الجرعة الهالمي      نصف في ه اس ت ات        وFXG  قي ديل لنظام آبريت هو في األساس تع
تستعمل مطيافية األشعة فوق البنفسجية للحصول على القياس الكمي للجرعة الممتصة في               . الحديدي الهالمي 

ى آب اوي عل دي الح سائل التقلي ة فريكي ال اس الجرع ديمقي ات الحدي ي .  [12]ريت رات ف ة التغي ن إزاح يمك
ضوئي و                 االمتصاصية الضوئية التي تميز مقياس الجرعة التقليدي المذآور إلى المنطقة المرئية من الطيف ال

وني   دال األي ين      .  [33]ذلك من خالل التغير اللوني المحقق بإضافة صباغ ال يحصل تحسن في صفتيتن مهمت
اد      ات            من صفات هالم فريكي الع ار أيون ادة الحساسية و تخفيض انتث ا زي ون، هم د استخدام الهالم المتل ي عن

ة األفصل أن تكون             .  [2]الحديد ابع رياضي معروف، الحال د بحساسية محددة بت اس الجرعة الجي ز مقي يتمي
ة  اس خطي دار المق صة و المق ة الممت ابين الجرع ة م تجابة الكاشف  . العالق ون اس ة يجب أن تك ة ثاني ن جه م

  . إلشعاع فورية بحيث يستقر األثر اإلشعاعي الحاصل بعد وقت قصير من التعرضل

A = 0.07 D + 0.13
R2 = 0.99
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  .)Gy( غري 30-0ظهر عالقة خطية في المجال اإلشعاعية وي للجرع FXGمخطط استجابة المقياس : 7-الشكل

 

 
شكل ات : -8ال ن عين ة م اس صورة ضوئية لمجموع ة مقي ي  FXGالجرع ر الحاصل ف ا التغي ر فيه المواصفات يظه

  .الضوئية ننيجة التعرض لجرع متزايدة من أشعة غاما
  

ى للجرعة في النظام              ّد األعل د الدراسة           FXGيمكن اختيار الح اس الجرعة قي سألة قي و .  بحيث تتناسب و م
ردود       ينجز هذا عملّيا بزيادة ترآيز أيونات الحديدي وجزيئات الزينول البرتقالي من جهة و بالسيطرة على الم

ز حالكي ادة ترآي ك بزي ة و ذل ائي للمنظوم ت مضمي اس ]. 34[ الكبري تجابة المقي صبح اس ة FXGت د عتب  بع
 غري 30-0 من الميل في المجال 8%تقريبًا بدون تغيير، ال يتجاوز ميل المنحنى في هذه المنطقة  Gy 30الـ
)Gy(.  

د    ة رسمت استجابات الكاشف الهالمي عن ارة    أربع ة مخت في  ) nm 630 & 585 ,550 ,440( أطوال موجي
شكل ر   9-ال اس المعتب ال القي ي مج ى ف ة األول ن المرتب ة م تجابات خطي ين اس ذي يب ساسية الكاشف .  ال إن ح

0 Gy1 Gy 2 Gy4Gy8 Gy 16 Gy32 Gy 
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ى آخر                       . الموضحة من خالل التغير في الكثافة الضوئية بواحدة الجرعة الممتصة تختلف من طول موجة إل
 و الحساسية النسبية عند nm 585ول الموجي آما نالحظ أن الحساسية العظمى تكون بإجراء القياس عند الط

ى الترتيب من     %37و  %70 و %42 هي بحدود  nm 630 و nm 550  وnm 440 األطوال الموجية عل
  .هذه القيمة العظمى
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S(440nm)=-0.03 S(550nm)=0.05

S(585nm)=0.07 S(630nm)=0.026

  
اس الجرعة الهالمي         :-9الشكل  في المعالجة اإلشعاعية       دروسة  في مجال الجرعات الم       FXG استجابة مقي
  .ارةة مختل موجّياطوأعند 

 هي إن عرض قمة االمتصاص 6-من الميزات المهمة في طيف الكثافة الضوئية للعينات المدروسة في الشكل       
ر،  ة  nm 635-535الكبي ة مختلف وال موجي د أط ة عن اس الجرع از قي دة إلنج ارات عدي نح الباحث خي . ، يم

اتج      ضوئية الن ة ال ي الكثاف ر ف دار التغي رة بمق ة مباش ساسية الكاشف المرتبط ف ح ة  تختل دة الجرع ن واح ع
ادة               . الممتصة من طول موجة إلى آخر في المجال المدروس         د الحساسية العظمى لم ه يمكن تحدي و نالحظ أن

FXG     د الطول الموجي ة أي عن اً nm 585 بإجراء القياس عند القم تكون حساسية الكاشف الهالمي     .  تقريب
FXG         ضوئية ال ساوي            ، المعّرفة بأنها مقدار التغير في االمتصاصية ال ناتجة عن واحدة الجرعة اإلشعاعية ت

70×10-3 cm-1 Gy-1 . و قد درست استقرارية النظام لمدة مناسبة، بضعة أيام تعتبر آافية في العادة، بالنسبة
لآلثار السابقة و الالحقة للتشعيع فكانت جيدة شريطة حفظ العينات في بيئة مناسبة تؤمن الحرارة المنخفضة و       

  .[8]"  مثالفي البراد" الظالم
ة  وليميري تابعي ي الب ة الهالم اس الجرع تجابة مقي ة  الاس ي خطي ضوء المرئ ال ال ي مج ة ف المدروس ي مج  ف

اة   شكل   . الجرع المعط ين ال اس الجرعة الهالمي                   10-يب ات من مقي ضوئية لعين ابين االمتصاصية ال ة م  العالق
 . البوليميري و الجرعة اإلشعاعية
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A = 0.0413D - 0.0194
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شكل  اس الج  :-10ال وليميري رعة الهالمي    استجابة مقي د  دروسة   في مجال الجرعات الم   الب ال طو أةثالث عن
  .nm 630 و nm 500و  nm 450ة هي موجّي

   
  ب  آ

شكل ة         :11-ال ابين عين رق م وليميري توضح الف ي الب ة الهالم اس الجرع ن مقي ات م ة عين وئية لمجموع ورة ض ص
  ).ب(تزايدة و عينات معطات جرعات م) آ(معرضة لإلشعاع وأخرى غير مشععة

شفافة باألصل تظهز                  ه ال  درست استجابة مقايس الجرعة البوليميري الصلب المتلون باإلشعاع و تبين أن مادت
ضوئي مع الطول الموجي      . nm 630امتصاص متزايد مع تزايد الجرعة و تتطابق قمة طيف االمتصاص ال

د الجر          12-الشكل ر التعرض     . عة في المجال المدروس        يبين أن االمتصاصية الضوئية تزداد خطيًا مع تزاي ويظهر أث
  .  الذي يظهر صورة ضوئية لمجموعة العيينات المدروسة31-اإلشعاعي مرئيا آما في الشكل
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ا        العينات   بتعريضاستجابة مقياس الجرعة البوليميري الصلب مدروسة        :21-الشكل دة من أشعة غام ، لجرع متزاي

  . بواسطة مطيافية ضوئيةnm 630جي قيست االمتصاصية الضوئية عند الطول المو

  
ر                 :31-الشكل صورة لمجموعة من عينات مقياس الجرعة البوليميري الصلب موضحًا فيها الجرعة المعطاة و األث

  .اإلشعاعي
  

  :ستخدمة الم اإلشعاعيةمجال الجرع. 2.4
ة تنحصر في الوقت الحاضر في مجال الجرع المتو                اييس الجرعة الهالمي ك    مجال استخدام مق ل تل سطة مث

إلى بضع عشرات ) Gy(المطبقة في المعالجة اإلشعاعية و التي تتراوح مابين بضع وحدات الجرعة بالغراي 
اة       . الغراي وبذلك تكون الكواشف الهالمية قادرة على قياس جرع صغيرة من سوية الجرعات المجزأة المعط

اء التخطيط           ة أثن ة العملي ذها  في المعالجة وبالتالي التحقق من دق اس     . للمعالجة و تنفي ار استجابة مقي د اختب عن
ة في المعالجة                    جرعة مقترح، تعطى العينات المدروسة عادة جرع متزايدة تغطي معظم مجال الجرع المطبق

  .اإلشعاعية
ا هو الحال في التحقق من تخطيط                          ة آم ات العملي عند استخدام مقاييس الجرعة الهالمية المختلفة في التطبيق

ستخدم لجرع                    عملية المعا  اس الجرعة الم ام بتعريض مقي ديم الجرع ينصح القي اء تق ا إثن لجة و ضبط جودته
س      . إشعاعية تتناسب مع المقدار الكلي للجرعة المخطط تقديمها للمريض         ا تتوضع الجرعة التي يعرض لها مقي

ه     على الرغم من أن متطلب التابعية الخطية للجرعة ليس        . الجرعة النسبي ضمن المجال الخطي      ضروريًا ألن
ار         . يمكن تحويل خريطة القياس إلى جرعة من خالل معايرة منحني االستجابة           ين االعتب ولهذا يجب األخذ بع

  .المجال الديناميكي الذي يعمل فيه مقياس الجرعة هذا باإلضافة إلى قيمة الجرعة المعطاة أثناء االختبار
  

  :التباين في قياس توزع الجرعة. 3.4
اين ال ّرف تب ة يع pجرع

rD     عاعيتن رعتين إش ابين ج ق م ه التفري ن خالل ن م ذي يمك رق األصغر ال ه الف  بأن
اس الجرعة     .p متقاربتن وذلك عند مستوى ثقة محدد،    طرح مفهوم تحديد تباين الجرعة آأحد ميزات نظام قي

اس الجرعة وتقن اس المتكون من مقي ام القي اءة نظ يم آف يلة لتقي ر وس ائج ويعتب ار النت ل وإظه ة التحلي ام آني ظ
ل صوير الط   .متكام رق الت ع ط ة م ة الكواشف الهالمي ضافر تقني ن أن تت اب   يمك اء إرتي ة إلعط ي المختلف بق
اس              .صغير دار المق اري في المق اب العي اب األساسية في           M∆ هو    M بافتراض أن اإلرتي ة االرتي  هو مرآب
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ضوئية    ، حيث إن المقدار المقاس هو الكث      عملية القياس  سي         ODافة ال دل االسترخاء المغناطي يمكن  . R أو مع
  :  بالعالقةpالتعبير في هذه الحالة عن تباين قياس الجرعة من أجل مستوى ثقة محدد 

D
ppp

r kM
M
DKD σ22 =∆

∂
∂

=  

  .ة هو اإلنحراف المعياري في قياس الجرعKp=2. Dσ تكون قيمة الثابت %95من أجل مستوى ثقة 
تبين العالقة أنه إذا آان التغير المقاس بواحدة الجرعة الممتصة آبيرًا، أي أن حساسية مقياس الجرعة عالية، 

ة َلَث تبدو أهمية أْم.وآان االرتياب في القياس منخفضًا؛ فإن ذلك يؤدي إلى أن يكون تباين الجرعة منخفضًا
في جيدة  هذا يعني أن مقدرة النظام يل واضحة هنا استجابة مقياس الجرعة وجودة الصورة أو الدقة في التحل

  .تعرض اإلشعاعي توزع الجرعة حتى تلك الناتجة عن تغيرات صغيرة في الإعطاء
لمقارنة أنواع مختلفة من أنظمة قياس الجرعة بالكواشف الهالمية، التي قد تختلف بحساسيتها أو بمجال 

من  يكون مستوى االرتياب مرتبطا بالجرعة المعطاة القياس و المستخدمة لمقاييس جرعة نسبية، يجب أن
  :من أجل ذلك وضع مفهوم النسبة المئوية لتباين قياس الجرعة الذي يوصف بالعالقة. خالل تنظيم القياس

Dn
DD

p
rp

r ×= 100%  

 هي الجرعة بعد التنظيم وتساوي الجرعة األمثل الموافقة لنوع معين من مقاييس الجرعة Dnحيث أن 

عرف بأنها الجرعة التي تكون فيها النسبة وت
D
Drفي حدها األدنى ، Dيرتبط الحد .  هنا هي الجرعة المقاسة

 ولهذا فإن مفهوم النسبة المئوية األدنى من أجل جرعة أشعاعية ما بمقدرة الكاشف على االستجابة لإلشعاع
   . بتطبيق نظام قياس جرعة معينلتباين الجرعة يعبر عن أفضل تباين يمكن تحقيقه

  
  :اسقرار النظام. 4.4

اس                  ي للمقي تقرار الزمن شعيع وهو االس ل الت تقرار فراغي      . يدرس عادة استقرار مقياس الجرعة قب اك اس وهن
  .مكاني للقياس وهو مهم أيضا في الكواشف الهالمية المستخدمة في قياس توزع الجرعة في ثالث أبعاد

زين سّبب ظروف التخ د ت خ ق ة، ال ضوء و الرطوب رارة و ال ة الح ا درج ا فيه واد ... بم اوة الم ى نق ،إضافة إل
ر                          ة غي ادة الهالمّي راءة الم ّدالت في ق ذه التب ؤّثر ه المكونة للمنظومة بعض التغّيرات مع مرور الزمن، و قد ت

إن نظام                  . المعرضة لإلشعاع  ذلك ف بطء ول ًا في الهالم ب دي طبيعي ذه  اني من   يع FXGتتأآسد أيونات الحدي ه
 حّساس  FXGو قد تبّين أن النظام      .  فريكي نظامفي  الحال  التحّوالت نفسها في مرحلة ما قبل التشعيع آما هو          

ّين                            رات تب ى تغّي ؤدي إل ا ي صباغ مم ات ال ة لجزيئ ر المرغوب ارة غي ّزز اإلث ذي يع الرتفاع درجة الحرارة، ال
ضوئّية للهالم           ة ال ات              ت . تجريبّيا أنها عكوسة في الكثاف ضوئية للعين راءات االمتصاصية ال زمن ق د مع ال تزاي

د نحو        آ-14-المخزنة في الظالم في درجة حرارة المختبر العادية ، الشكل            ة تمت  و ذلك بعد فترة استقرار أولي
  .ب-41- ساعَة، الشكل30
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ام،            :ب-14-الشكل ة عن التخزين القصير، بضعة أي أثيرات الناجم  الت

  .برفي درجة حرارة المخت

A (lab.temp.) = 2E-6t2 + 6E-4t + 0.005
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 تأثيرات التخزين الطويل في درجة حرارة المختبر في :آ-14-الشكل
  .قراءة الهالم غير المشّعع

  
  
ة            عدُُّي سدة الذاتي شّععة الناتجة عن األآ ات غيرالم  آل من جرعة الصفر للنظام والتغّيرات التي تحدث في العّين

 لكي تؤخذ بالحسبان بطرحها من قراءة الجرعة         و لذا فإن معرفة هذه التأثيرات مطلوبة      . من المعّوقات المهمة  
ذا يصبح من        . الفعلّية ا، له ة ال يمكن تجاهله تبدي هذه التأثيرات في الكثير من الحاالت عدم قابلّية تكرار مهم

م ة تحّك ى عين الرجوع إل اس الجرعة ب راءات مقي يم آل ق ان تنظ ة بمك صفر . األهمي راءة جرعة ال ّين أن ق تب
ر في         . 585nm عند الطول الموجي   cm-1 0.13هي حوالي    FXG  الجرعة لمقياس دار التغّي آما وجد أن مق

ة    FXGالكثافة الضوئية لمادة سدة الطبيعي ادة الكاشف    والناتج عن األآ ة حوالي      لم  في درجة حرارة الغرف
cm-1 h-12-10×0.07 اتج عن التعرض ل    . [4] طول الموجةنفس  مقاسة عند ر الن ة  و بالمقارنة فإن التغّي طاق

  .7-، انظر الشكلnm 585 عند الطول الموجي cm-1 0.07  هوGy 1إشعاعية متوّضعة مقدارها يساوي 
شكل   ءانيتميز بحساسيته العالية لدرجة الحرارة أث    مقياس الجرعة الهالمي البوليميري    د ت  التحضير غير انه بع

بشكل عام مقياس . إلى دراسة مستفيضة  هذا الجانب يحتاج    . الهالم ال يتأثر بشكل آبير بدرجة حرارة التخزين       
دريجيًا نتيجة                       دأ بالتفكك ت ة تب شبكة الهالمي ة ألن ال الجرعة البوليميري الهالمي غير قابل للتخزين لفترة طويل

 .وجود الحموض العضوية ضمن مكوناته
زمن شريطة حف              مقياس الجرعة البوليميري الصلب     ويتميز   ة من ال رة طويل ظه من    بثبات قراءته للجرعة لفت

 التغيرات الحاصلة في قياس الجرعة لنفس مجموعة         15-يبين الشكل . التعرض للضوء األشعة فوق البنفسجية    
  .العينات المستعملة لدراسة االستجابة بعد شهرين من التخزين
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 عندالظالم وفي ع لإلشعامعرضة ال اتعينالمدروسة عند تخرين   أستقرار قراءة مقيا س الجرعة البوليميري الصلب:15-الشكل

  .nm 630، قيست االمتصاصية الضوئية عند الطول الموجي درجة حرارة المختبر
  

  :تابعية القياس لمعدل الجرعة و الطاقة اإلشعاعية. 5.4
ة       ا ذ ًاظهر معظم النتائج ارتباط    أجريت العديد من الدراسات حول هذه الميزات و لم تُ          ة للكواشف الهالمي  أهمي

  . بهذين العاملين
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شكل ة  :16-ال اس الجرع تجابة مقي ة اس عةFXGتابعي ة األش الث  . لطاق ن أجل ث ث درست م اتحي عاعية طاق  إش
  .nm 585مختلفة وقيست التغيرات الضوئية عند الطول الموجي 

درس م ت ة  ل تجابة الكواشف الهالمي ة اس صلبة   تابعي ة ال ة  او البوليميري ة البوليميري دل الجرع ة لمع أو الطاق
ك                اإلشعاعية   ى ذل ة عل د        . إال أنه تعتبر غير حساسة لهذين العاملين و هناك بعض األدل ود مزي ذه البن اج ه تحت

ة اإلشعاعية و                       ة مع عوامل التعرض و الطاق اييس الجرعة البوليميري ة استجابة مق د عالق من الدراسة لتحدي
  .آذلك نوعية الحزم اإلشعاعية

  
  :ف المحيطيةوتأثير الظر. 6.4

ا       درست التأثيرات ا   ضوئية لمق أثيرات      المدروسة س الجرعة    ييلبيئية في الخواص ال يما ت درجة الحرارة    ؛ الس
ظ اء الحف زين وو إثن ذلك التخ اسآ شعيع و القي اء الت ة . أثن ساعد معرف رارة و تت ة الح ضوء و درج أثيرات ال

ا حضرت  . العوامل البيئة األخرى في أمثلة ظروف العمل وتقليل األخطاء          وصفة  آل بحسب  س الجرعة   ييمق
ة محددة وفقًا إلجراء نظامي ضمن ظروف العمل ال             ر    طبيعي ة             في المخب ذ في منطق ات بعدئ ، و حفظت العين

ين                 راوح ب ة تت ى درجة انصهار الهالم          C˚5تخزين ُمغلقة و في درجات حرارة مختلف  في الكوااشف    و حت
لوحظ . ّية ضوئّية ثنائّية الحزمة االمتصاص الضوئي آميًا لهذه العينات بمطيافسناقثم . C˚35حوالي الهالمية 

ون باإلشعاع        بالنسبة للكاشف   ضوئي               FXG الهالمي المتل سيطة مضطردة في االمتصاص ال ادة ب وجود زي
در ب ى حوالي C˚/cm-1 0.3×10-3حوالي تق اع الحرارة حت ع ارتف ي C˚30 م رة ف زة آبي  حيث شوهدت قف

 585المادة المدروس عند الطول الموجي لون يبدأ   درجة الحرارة باالرتفاعار استمرمعو. امتصاصية الهالم
nm   شكل ر ال يء، انظ شكل بط ر  .17-باالضمحالل ب ذا األث سير ه ن تف اتٌج يمك ه ن ة  بأن أثيرات درج ن ت  ع

 مباشرة للتغّيرات التي تطرأ على الحالة الفيزيائية       يكون نتيجةً  قدو  للمادة   في المكونات الفّعالة     عاليةالحرارة ال 
  . م، أي التحول من الحالة الهالمّية نصف الصلبة إلى الحالة السائلةلماّدة النظا
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  )آ( )ب(
ات   من   مجموعة   التخزين ل   تأثير درجة حرارة     :17-الشكل ر  FXGالكاشف   عين شّععة، قيست االمتصاصية       غي  م

  .585nmالضوئية عند الطول الموجي 
  

ة   تتزايد مع الزمن قراءات االمتصاصية الضوئية للع     ر العادي ينات المخزنة في الظالم في درجة حرارة المختب
  .ب-17- ساعة، الشكل30نحو إلى  و ذلك بعد فترة استقرار أولية تمتد آ-17-، الشكل
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شكل أثير :18-ال ضوء و ال ت رارةال اءح زين ل  أثن ة التخ ات الكاشف  مجموع ن عين ر FXGم صاصية  غي ست االمت شّععة، قي  م
  .585nmجي الضوئية عند الطول المو
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وليميري الصلب مدروسة      تأثير درجة الحرارة على ا     :19الشكل   ة معرضة   لستقرار قراءة مقيا س الجرعة الب عين
  .nm 630، قيست االمتصاصية الضوئية عند الطول الموجي Gy 10لـ

  
  
  :اتمةخال

ى ترآيب                   سي عل شكل رئي د ب زة تعتم ة متمي زات   قياس التوزع الفراغي للجرعة اإلشعاعية تقني واد ذات مي  م
عاع ون. حساسة لإلش ى آ ة باإلضافة إل ذه الغاي ة له م الكواشف الموظف ادة معظ دةمكافئ م ةة جي سج الحي   للن

إن حساسيّ     من الناحية الفيزيائية   الطرية ة            ، ف واد الكيميائي ق بترآيب الم ذا يتعل ادة ألخرى وه تها تختلف من م
د               مع مادة المقي   عالمكونة لها و آلية تفاعل اإلشعا      ارزًا في تحدي ل دورا ب اس و التحلي ة القي د تلعب تقني اس و ق

في مرحلتي ما أنظمة قياس الجرعة واستقرارية القياس ) reproducibility(إعادة توليد إن قابلية  .الحساسية
ي يج     ذه الكواشف تلذلك، فه. للتطبقيات المقترحة ًةمناسب ّدتعقبل التشعيع و ما بعده      ات الت ّل المتطلب ب حقق ج

اس الجرع               ة أ    أن تتوفر في مقياس الجرعة آي يكون مرّشحًا مناسبًا لقي سلوك        . دابع في ثالث د ل م الجي د الفه يع
ًا و           رًا مهم منظومة قياس الجرعة في شروط بيئية مختلفة فضال عن معرفة ميزاته األخرى آمقياس جرعة أم

  .أساسيًا
ك شأن أي    FXG ال يستهان بها للمنظومةيعّد االستقرار التخزيني المتدني واحدًا السلبيات التي ، شأنها في ذل

ة   اعالت الكيميائّي ى التف د عل ة أخرى تعتم سبب . منظوم  األخرى محيطدرجة الحرارة وشروط ال يمكن أن ت
ادئ       من  أدنى  ترآيز و يمكن التقليل  من هذه المؤثرات باستخدام       . إشكاالت آبيرة   المكونات الكيميائية الفعالة ب

اتج   عامل تصحيح  آما أنه يوصى بتطبيق     . االستعمالفي ثالجة قبل     الموادذي بدء و حفظ      ر الن لتعويض التغّي
د    إذا  التشعيع فيمكن إهمالهدرجة الحرارة أثناء  أما ارتفاع   . عن زمن الحفظ   ما حفظت مادة مقياس الجرعة بع

روط   ي ش يم ف شعيع و خالل التقي ايحرارالت سيطر عليه إن مواصفات. ة م ة ف ي النهاي عف اس   جمي ة قي أنظم
ول يمكن         اعمليالجرعة المدروسة مقبول     ّد معق تعماله  إلى ح د من ال    لدراسة    اس شاآل  العدي اس   م المرتبطة بقي

  .تطبيقات ثالثية األبعاد فقطال يقتصر على ال، الجرعة بشكل عام
  :ويمكن تلخيص إيجابيات و سلبيات هذه التقنية باختصار شديد بمايلي

  :اإليجابيات
  .قراءة التوزع الحجمي للجرع الممتصة بشكل ال يؤذي الوسط المراد القياس خاللهإمكانية  •
 . نسبيًاةصناعة مادة القياس الحساسة سهل •
 .المواد الداخلة في ترآيبه متوفرة بأسعار مناسبة و ال تشكل خطرًا على صحة المستخدمين •
ة   • زة قوي شكل رآي سائل ت ي ال اس فريك تخدام مقي ي اس ة ف رات الطويل ي الخب ع فريك ل م  للتعام

 الهالمي الذي هو تعديل للمقياس السائل 
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ة العضو                        • يمكن جعل عينة المقياس الهالمي تأخذ أي شكل أو ترآيب آي تحاآي شكل وطبيع
 . رغب بدراسة توزع الجرعات فيهالذي ُي
  :السلبيات

  . لعناية خاصةسييالمقاالداخلة في بعض مواد بعض الحاجة  •
  . و التحليل المتبعةلقياسبطريقة االنتائج ط ارتبإ •
 . يؤدي إلى تخريب التوزع الحجمي للجرعالشيء الذيية داخل المادة الهالمية  بحّراأليوناتار ثانت •
  .ن لمعظمها عمر تخزين محددالكواشف الهالمية ال تعطي سجل دائم أل •
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  :آلمة الشكر
  

ذا البحث                  ات ه ة نفق ى تغطي سورية عل ستلزماته، و        أود أن أشكر هيئة الطاقة الذرية ال أمين م سيد    أ و ت شكر ال
  .اهتمامهم ومتابعتهمآما أشكر الزمالء في قسم الوقاية . الدآتور المدير العام على رعايته وتشجيعه المتواصل
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