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  اإلشعاعي في سوريةالتصوير الناتجة عن فحوصات المرضى جرع 

Patient Doses from Diagnostic Radiographic Examinations in Syria 
 

  
  :ملخص

ذه ا  ضمنت ه ل المرضى الخاضعين للفحوصات      ت ن قب اة م عاعية المتلق ات اإلش يم الجرع ة تقي لدراس
شخيص اإلشعاعي وهي                        م الحاالت التصويرية في الت سينية وشملت أه اإلشعاعية باستخدام األشعة ال

صوير صدر ( ت ي–ال ود القطن ول - العم از الب بطن – جه ورك – الحوض – ال رأس – ال  – الكتف – ال
  DIMENTERطت القياسات التي أجريت بواسطة جهاز قياس الجرعة اإلشعاعية         وقد غ ) األطراف  

ة محافظات           / ٢٦/  حالة تصويرية في      / ١٣٠٨/ مرآزًا للتصوير اإلشعاعي في المشافي العامة في آاف
وحسبت الجرعة الفعالة المتلقاة من قبل المرضى لكل حالة تصويرية باستخدام برنامج حاسوبي              . القطر

X-Dose    ة    . ثم حسب وسطي الجرعة الفعالة لكل حالة تصويرية وقد تبين أن وسطي الجرعة الفعال
امي  (الناتجة لحاالت تصوير آل من الصدر    ود قطني    Posterior Anterior (PA)) خلفي أم  ، عم

PA   ى الترتيب  ، ١٫٤٤ ، ١٫٠٧ ، ٢٫٧ ، ١٫٦٧ ،  0.125 ، جهاز بول، بطن، حوض، رأس  هي عل
ى الترتيب                         ميلي سيف   ٠٫٠٥ ذآورة وهي عل دول الم يم ال يم ضمن مجال ق ذه الق  – ٠٫٠٢(رت و تقع ه
٠٫٢ – ٠٫٠٣( ،   ) ١٫٥ – ٠٫٥( ،   ) ٢٫٥ – ٠٫٢٤(،   ) ٥٫٠ – ٢٫٠(،   ) ٤٫٣٣- ١٫١(،   ) ٠٫٣ ( 

 الناتجة عن الدراسة  mSvمقارنة للجرعة الفعالة )  ٢(آما يبين الرسم البياني في الشكل     . ميلي سيفرت 
  .رعات الفعالة في هذه الدول المرجعية المعتمدةمع الج

  
  :مقدمة

م                   شخيص اإلشعاعي الطبي هي من أه ة الجرعة اإلشعاعية للمريض في فحوصات الت إن تقييم وأمثل
سينية                   ة اإلشعاعية باستخدام األشعة ال ذها من أجل الوقاي إن استخدام األشعة     . اإلجراءات الواجب تنفي

د ح    ة الجرعة اإلشعاعية على المريض       السينية في  الطب وآثار زياد      ا      دق ات والمنظم  تا بمختلف الهيئ
ادية             ستويات إرش اة        الدولية العاملة في مجال الوقاية اإلشعاعية إلصدار م يم الجرعة اإلشعاعية المتلق لق

ة جرعة المريض        ومتطلبات  ثناء التصوير اإلشعاعي    أمن قبل المريض     د أصدرت   . ومعايير لمراقب فق
ة الد ة الوآال ة الذري ة للطاق ة  ولي ق بالجرع ادية تتعل ستويات إرش ي م اد األورب ة اإلتح ع هيئ اون م بالتع

ة              ،   [1] ة الفحوصات اإلشعاعي    في ومعدل الجرعة  يم مرجعي ي إرشادات وق اد األورب ا أصدر اإلتح آم
ال           الغين واألطف ة للطاق        [2]للجرعة لمختلف الحاالت التصويرية للمرضى الب ة الدولي ة أصدرت الوآال

ام    أخرى في الذرية بالتعاون مع هيئات ومنظمات دولية        ان األساسية       ١٩٩٦ ع ايير األم ة  [3] مع  للوقاي
ة اإلشعاعية في التصوير            ت يمن األشعة المؤينة وأمان المصادر اإلشعاعية وه         ات الوقاي وي متطلب حت

االت فحوصات ال   ف ح ة لمختل دل الجرع ة ومع ادية للجرع ستويات إرش ي وم عاعي الطب صوير اإلش ت
  .باألشعة السينية 

اس إن  دة لقي رق المعتم م الط ة أه عاعية لالجرع عاعية اإلش ات اإلش عين للفحوص خاص الخاض ألش
ي   سينية ه عة ال صية باألش اس -١: التشخي دخول   قي طح ال ة س  Entrance surface doseجرع

(ESD)ة س الجرعة اإلشعاعيةيياقم التي تقاس مباشرًة باستخدام و  Thermoluminescence  التألقي
Dosimeters ( TLDs) [4] أو بحسابها من خالل قياس قيمة الخرج اإلشعاعي ألنبوب األشعة.   

  )السطح المعرض لألشعةب مضروبةالجرعة اإلشعاعية (سطح بالجرعة الجداء   قياس- ٢
Dose Area Product (DAP)     اس تخدام مقي رة باس اس مباش ي تق يم  DAPـلاالت ة ق   ومقارن

  .[4]  الناتجة مع مستويات مرجعية للجرعةالجرعة
التين أن آل  ي آال الح ةف دة  DAP  و  ESD من قيم ة معتم ستويات مرجعي ع م ا م ن مقارنته   يمك

ر الجرعة   اإلشعاعي و  لكنها ال تعبر عن قيمة الضرر الناتج عن التعرض    [5]ةللجرعة اإلشعاعي تعتب
ب الحس ومحتمل الناتج عن التعرض اإلشعاعي    مؤشر عن الضرر الالهي   Effective Doseعالة الف



 ٣

ة     ة التجميعي . الناتجة عن التعرض الطبي     للجمهور   Collective Effective Doseالجرعة الفعال
اس          الجرعة ال جرعة األعضاء و  يمكن قياس    حيث أنه ال   ق قي فعالة مباشرة ولكن يمكن تقديرها عن طري

  .DAP [6]و أ   ESDآل من قيمة 
اء   وحساب DAP ـلا قياس سة اعتمادفي هذه الدراتم  فحوصات التصوير    الجرعة الفعالة للمرضى أثن

  .اإلشعاعي
  :الهدف

 في فحوصات األشعة السينية     ة الجرعة الفعالة للمرضى المعرضين لألشع     تقديرتهدف هذه الدراسة إلى     
ادية م       ةالتشخيصية ومقارنتها مع المستويات اإلرشادي     ة  العالمية واعتبارها آجرعة إرش ر    . حلي ا تعتب آم

ة وجرعة األعضاء                    هذه الدراسة قاعدة بيانات من أجل دراسات مستقبلية عن حساب الجرعة التجميعي
  .وأثر الجرعة اإلشعاعية الناتجة عن التعرض اإلشعاعي في الطب

  :األجهزة واألدوات المستخدمة في القياسات
  PTW DAP meterالجرعة اإلشعاعية  جهاز قياس -١
  NERO 6000ليل الحزمة اإلشعاعية  جهاز تح-٢
  .ملم ٢٫٣ ، ١٫٠ ، ٠٫٣ ثخاناتها األلمنيوم عالي النقاوة من صفائح -٣

  :القياسطرائق 
سام األشعة ل ي أق د جرت القياسات ف ة في ق شافي العام مالم ي ت ة العمل الت ل حمول ا تمث ا ألنه  اختياره

ملت     د ش سينية وق عة ال شخيص باألش ز الت ين مراآ ر ب ذه ااألآب ة ه عة / ٤٢/لدراس ة أش يغرف / ٢٦/ف
 وقد تم اختيار أهم الحاالت التصويرية الرئيسة وهي      جميع المدن السورية   موزعة في  حكومي   شفىستم

ود القطني    –الصدر  ( تصوير   ول      - العم از الب بطن    – جه ورك  – الحوض    – ال رأس    – ال  – الكتف    – ال
دة  لتكون موضوع قياس الجرعة في هذه الدراسة وهي ت ) األطراف   مثل أهم الحاالت التصويرية المعتم

  .[7]  دراسات مقارنة الجرعة اإلشعاعية في التصوير اإلشعاعي الطبيفيعالميا 
عاعية  اس الجرعة اإلش از قي صويرية بواسطة جه ة ت ك  DAP meterجرت القياسات لكل حال  وذل

سج         م ت عة وت وب األش ي أنب ساحة ف دد ال ى مح اس عل از القي شرد جه رة ت ت حجي ةبتثبي داء يل قيم   ج
از      Gy.cm2 بواحدة    سطح *الجرعة د  و .المأخوذة من وحدة إظهار قيمة الجرعة الموصولة مع الجه ق

صويرية   ة ت ل حال ة بك ات المتعلق سجيل المعلوم ر المريض-الوضعية( جرى ت ة- عم ساحة - الثخان  ال
تحك                )اإلشعاعية   أخوذة من لوحة ال ستخدمة الم از األشعة      باإلضافة إلى عوامل التعريض الم  م في جه

)kVp, mAs .(ـ شعة عن طريق قياس الاألنبوب  ألوتم حساب الترشيح الكليHalf Value Layer 
(HVL)) باستخدام جهاز تحليل الحزمة اإلشعاعية ) طبقة ثخن النصفNERO 6000.   

ة     امج حاسوبي     Effective Dose  حسبت الجرعة الفعال ل    X-Doseباستخدام برن د من قب  معتم
NRPB ـال بإدخال البيانات المأخوذة في القياس مع قيمة وذلكDAP [6] آل حالة تصويرية  في.  
  :والمناقشة النتائج

ين الجدول ة وجرعة ال)١ (يب صويرية المدروسة DAPـ وسطي الجرعة الفعال سبة  للحاالت الت  بالن
ول   للفحص الواحد  ى mSv 2.7 وقد بلغت أعلى قيمة للجرعة الفعالة في حالة جهاز الب ة لل   وأعل  ـ قيم

DAP  12.59 في حالة العمود القطني الجانبي  وهي Gy.cm2    ة ة   أما أخفض قيم  ـوال للجرعة الفعال
DAP       ة  فكانت في ا  .  Gy.cm2 0.66و  mSv 0.025 الكتف تصوير  حال ين   آم ذا  يب الجدول  ه

    .Gy.cm2 0.095  بالنسبة لألطراف حيث بلغ   DAPوسطي الجرعة 
  . توزع الجرعة الفعالة بداللة الحاالت التصويرية المدروسة )١(في الشكل سم البياني ويوضح الر

ا مع وسطي          )٢(يبين الجدول   و ة للحاالت التصويرية المدروسة ومقارنته  قيمة وسطي الجرعة الفعال
دا ،    ( الجرعة الفعالة لبعض الدول المعتمدة عالميًا        دا، أستراليا، فلندة، ألمانيا، اليابان، هولن سويد،   بولن ال

  . القيم في هذه الدول هي ضمن مجالفي الدراسة حيث تبين أن القيم الناتجة ) سويسرا، بريطانيا 
ا               ة الناتجة في الدراسة  لح امي    ( الصدر   آل من     تصوير  التحيث أن وسطي الجرعة الفعال  )خلفي أم

Posterior Anterior (PA)   ي ود قطن ول، بطن، حوض، PA، عم از ب ى هي رأس  ، جه  عل
ضمن مجال  هذه القيم تقع ميلي سيفرت و   ٠٫٠٥ ، ١٫٤٤ ، ١٫٠٧ ، ٢٫٧ ، ١٫٦٧ ،  0.125 الترتيب



 ٤

 ٠٫٢٤(،   ) ٥٫٠ – ٢٫٠(،   ) ٤٫٣٣- ١٫١(،   ) ٠٫٣ – ٠٫٠٢ ( المذآورة وهي على الترتيب     قيم الدول 
اني       .ميلي سيفرت  ) ٠٫٢ – ٠٫٠٣( ،   ) ١٫٥ – ٠٫٥ (،   ) ٢٫٥ – ين الرسم البي شكل     آما يب   )٢ ( في ال

ة   ة الفعال ة للجرع ع   mSvمقارن ة م ن الدراس ة ع ي   الناتج ة ف ات الفعال ة  الجرع دول المرجعي ذه ال ه
  .المعتمدة

  . لجميع الحاالت التصويرية المدروسة DAP  وسطي الجرعة الفعالة وجرعة )١(جدول ال

 الحالة التصويرية  الوضعية عمر المريض ثخانة المريض الكيلوفولت الترشيح الجرعة الفعالة   DAPجرعة 

Gy.Cm2 mSv mmAl KVp Cm سنة   

٢٫٥ ٠٫١٢٥ ١٫٠٤ 77.3 23.3 42.5 PA صدر 
6.77 1.67 3.1 83.4 23.7 37.2 PA عمود قطني 

12.59 1.23 3.2 97.1 33.6 37.9 LAT عمود قطني 

7.67 2.7 2.9 81.2 22.3 40.3 PA جهاز بول 
4.63 1.07 2.9 89.5 19.1 48 PA بطن 
6.58 1.44 2.5 78.3 23.4 34.8 PA حوض 
1.58 0.05 2.7 74 17 30.5  All رأس 
1.82 0.256 2.2 74.4 17.6 37.9 All ورك 
0.66  0.025 2.5 71.9 16.2 38.2 All آتف 

0.095 - 2.6 57.5 8.9 35.8 All أطراف 
  
  

  

0

2

4

6

8

10

12

14

PA  ر
صد

AP ي
طن
د ق
مو
ع

LAT ي
طن
د ق
مو
ع

AP  ول
ز ب
جها

AP طن
ب

AP  ض
سحو

رأ
رك
و

تف
آ

اف
طر
أ

الحالة التصويرية

G
y.

cm
2

  
   بداللة الحالة التصويريةDAP توزع الجرعة اإلشعاعية )١(شكل ال

ة ل              )  mSv(  الجرعة الفعالة   وسطي  )٢(دول  جال يم العالمي ا مع الق جرعات  للحاالت التصويرية المدروسة ومقارنته
  UNSCEAR  2000لمرضى البالغين مأخوذة عن ا

Examination Au FIN GER JPN NL N P SE SUI UK Average Syria

Chest 0.020 0.1 0.3 0.057 0.06 0.13 0.11 0.15 0.1 0.02 0.14 0.125 

Lumbar spine 2 2.3 2 1.45 2 1.1 4.33 3 1.5 1.3 1.8 1.67 

Urography - 4.5 4.9 2.47 4 2 3.1 5 4 2.4 3.7 2.7 

Abdomen 1 2.2 1.2 0.24 1 1 2.2 2.5 0.5 0.7 0.53 1.07 

Pelvis /Hips 0.6 1.3 0.8 0.58 1 0.5 0.61 1.5 1 0.7 0.83 1.44 

Head - 0.1 0.03 0.09 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.04 0.07 0.052 
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  . الناتجة عن الدراسة مع بعض الدول المرجعيةmSv مقارنة الجرعة الفعالة )٢(شكل ال

  

وسطي  ع  نتائج قيم الجرعة مع بيانات تفصيلية تتضمن الحالة التصويرية م١١ إلى   ٣ من   تبين الجداول 
ة العظمى والصغرى        عوامل التعريض المستخدمة في الفحص      وعمر المريض وثخانته     باإلضافة للقيم

  .وحجم العينة
  
      PA صدر– DAPوجرعة  الجرعة الفعالة )٣(جدول ال  

Chest  جرعة DAP  عمر المريض الوضعية ثخانة المريض الكيلوفولت الترشيح الجرعة الفعالة 

  Gy.Cm2 mSv mmAl kVp Cm   سنة 

Average 1.04 0.125 2.5 77.3 23.3 PA 42.5 
Min 0.1 0.006 2 50 12 PA 18 
Max 4.53 0.988 5 110 40 PA 75 

Count 235 235 235 235 235 PA 235 
  

   عمود قطني   – DAPوجرعة  الجرعة الفعالة  )٤(جدول ال 

Lumbar spine 
 جرعة 
 عمر المريض الوضعية ثخانة المريض الكيلوفولت الترشيح الجرعة الفعالة  التصوير

  Gy.Cm2 mSv mmAl kVp Cm   سنة 

Average 6.77 1.67 3.1 83.4 23.7 PA 37.2 
Min 0.56 0.086 2 65 15 PA 18 
Max 20.21 7.17 6.1 105 45 PA 75 

Count 132 132 132 132 132 PA 132 
Average 12.59 1.23 3.2 97.1 33.6 LAT 37.9 
Min 0.68 0.031 2 65 20 LAT 18 
Max 52.57 7.31 6.1 135 50 LAT 75 

Count 161 161 161 161 161 LAT 161 
  
   جهاز بول    – DAPوجرعة  الجرعة الفعالة )٥(جدول ال
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Urography  عمر المريض الوضعية ثخانة المريض الكيلوفولت الترشيح الجرعة الفعالة   جرعة التصوير 

  Gy.Cm2 mSv mmAl kVp Cm   سنة 

Average 7.67 2.7 2.9 81.2 22.3 PA 40.3 
Min 0.82 0.193 2 64 14 PA 18 
Max 50.04 27 6.1 115 35 PA 67 

Count 157 157  157 157 157 PA 157 

 
   بطن– DAPوجرعة  الجرعة الفعالة )٦(جدول ال

  
   حوض-  DAP وجرعة  الجرعة الفعالة)٧(جدول ال

  
   رأس– DAPوجرعة عالة   الجرعة الف)٨(جدول ال

Head عمر المريض الوضعية ثخانة المريض الكيلوفولت الترشيح الجرعة الفعالة   جرعة التصوير 

  Gy.Cm2 mSv mmAl kVp Cm   سنة 

Average 1.58 0.05 2.7 74 17 PA 30.5 
Min 0.15 0.0016 2 50 15 PA 18 
Max 3.84 0.218 5 95 25 PA 73 

Count 65 65  65 65 65 PA 65 

  
   ورك– DAPوجرعة الجرعة الفعالة ) ٩(الجدول 

Hip عمر المريض الوضعية ثخانة المريض الكيلوفولت الترشيح الجرعة الفعالة   جرعة التصوير 

  Gy.Cm2 mSv mmAl kVp Cm   سنة 

Average 1.82 0.256 2.2 74.4 17.6 All 37.9 
Min 0.16 0.0148 2 50 11 All 18 
Max 5.51 1.26 3.3 120 30 All 75 

Count 42 42  42 42 42 All 42 

  
  
   آتف– DAPوجرعة  الجرعة الفعالة   )١٠(جدول ال

Shoulder عمر المريض الوضعية ثخانة المريض الكيلوفولت الترشيح الجرعة الفعالة   جرعة التصوير 

  Gy.Cm2 mSv mmAl kVp Cm   سنة 

Average  0.66  0.025 2.5 71.9 16.2 All 38.2 
Min 0.11 0.0026 2 54 12 All 17 
Max 1.77 0.128 5 110 20 All 74 

Count 48  48 48 48 48 All 48 
  

Abdomen عمر المريض الوضعية ثخانة المريض الكيلوفولت الترشيح الجرعة الفعالة   جرعة التصوير 

  Gy.Cm2 mSv mmAl kVp Cm   سنة 

Average 4.63 1.07 2.9 89.5 19.1 PA 48 
Min 1.45 0.178 2 60 12 PA 18 
Max 14.5 4.97 6.1 125 30 PA 72 

Count 55  55 55 55 55 PA 55 

Pelvis عمر المريض الوضعية ثخانة المريض الكيلوفولت الترشيح الجرعة الفعالة صويرجرعة الت 

 Gy.Cm2 mSv mmAl kVp Cm  سنة 

Average 6.58 1.44 2.5 78.3 23.4 PA 34.8 
Min 2.19 0.346 2 60 17 PA 18 
Max 9.87 3.12 3.9 110 40 PA 87 

Count 31 31  31 31 ٣١ PA 31 
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   أطراف– DAPجرعة ) ١١(جدول ال

Extremities عمر المريض الوضعية ثخانة المريض الكيلوفولت الترشيح الجرعة الفعالة   جرعة التصوير 

  Gy.Cm2 mSv mmAl kVp Cm   سنة 

Average  0.095 - 2.6 57.5 8.9 All 35.8 
Min 0.01 - 2 50 2 All 18 
Max 0.51 - 5 87 20 All 93 

Count 382 - 382 382 382 All 382 

  
  :الخالصة

عين        -١ ل المرضى الخاض ن قب اة م عاعية المتلق ة اإلش ة الجرع طي قيم ة أن وس ن الدراس ين م د تب لق
  ً.عالمياروسة تقع ضمن الحدود المقبولة وفق المعايير المستخدمة للفحوصات اإلشعاعية للحاالت المد

ى الجرعة                    -٢ ر عل ر آبي ستخدمة أث  لقد تبين أن لتحديد الساحة اإلشعاعية واختيار عوامل التعريض الم
ري       ل الم اء                   ضاإلشعاعية المتلقاة من قب ا المناسب أثن ى اختياره ر إل شكل آبي اه ب الي يتوجب االنتب  وبالت

  .ص اإلشعاعي إجراء الفح
ي   – ٣ عاعية ف ة اإلش ات الوقاي ن أولي أتي م ة ت ة الجرع ات مقارن عاعية ودراس ة اإلش اس الجرع  أن قي

عاعية   زة اإلش ل األجه ة سالمة عم عاعي لمعرف صوير اإلش ز الت ع مراآ ي جمي ا ف صح بتطبيقه ا نن فأنن
 الخ....ي محوري مراآز الفحص اإلشعاعي وأن تشمل آافة مجاالته من تصوير وتنظير وقثطرة وطبق

.  
ى تحسين – ٤ ر عل ر آبي ة أث رامج منظم ا وفق ب ا وضبط جودته زة األشعة ومعايرته صيانة أجه  أن ل

  .الوقاية اإلشعاعية وأمثلة الجرعة للمريض والعاملين
  :شكر آلمة 

دير              بالشكر نتوجه ام  الجزيل إلى إدارة الهيئة وعلى رأسها األستاذ الدآتور إبراهيم عثمان الم ه   لد الع عم
ة          وتشجيعه الكبيرين  ال العلمي ع األعم ى إنجاز جمي ه           سوال ،    عل د سعيد المصري لدعم دآتور محم يد ال

ذه                ن، آما   ومالحظاته اونهم إلنجاز ه شكر وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والخدمات الطبية في تع
  .الدراسة
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