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 لألشخاصاخلية تقدير االندخال والجرعة اإلشعاعية الد

 ة تقدير قنص اليود بطريق )I-131(المشع د المعرضين لليو
محمد حسان خريطة، السيدة ميسون المغربي، السيد عبد العزيز آبا، . د

 السيد وائل الدبل
  ٦٠٩١. ب.قسم الوقاية واألمان، ھيئة الطاقة الذرية السورية، دمشق، ص

  
  المستخلص

  
المراكز الطبية  للمرضى في)    I-131( يتعرض األفراد المهنيون المعنيون بتحضير وحقن جرعات اليود المشع 

الموجودة في القطر العربي السوري إلى احتمال حدوث اندخال إشعاعي عن طريق االستنشاق أو االبتالع أثناء 
وذلك في حال وجود أي خلل في الساحبات الهوائية أوفي )    I-131( عملية تحضير أو حقن مادة اليود المشع 

التي يتم تحررها )    I-131( ي وفقًا لكمية اليود المشع ظروف العمل األخرى، وتختلف كمية اإلندخال اإلشعاع
  .أثناء عملية التحضير والظروف التي يتم انجاز العمل فيها وكيفية اتخاذ أساليب الوقاية االشعاعية

، ممـا قـد يـؤثر سـلبا )  I-131(وينجم عن هذا االندخال اإلشعاعي تعرض الغـدة الدرقيـة لكميـات مـن اليـود المشـع 
استخدام (ولقد أجريت للعاملين المهنيين في هذا التقرير قياسات مباشرة للغدة الدرقية. ملين المهنيينعلى صحة العا

باسـتخدام مطيافيـة (سـاعة  ٢٤قياس النشاط اإلشعاعي في عينة بول  ( وقياسات غير مباشرة ) عداد الغدة الدرقية
علـى الطريقـة المباشـرة نظـرًا ألنهـا طريقـة سـهلة  وتمت المقارنة بين الطريقتين وتوصلنا إلى ضرورة االعتمـاد) غاما

دلــت وقــد التطبيــق وأعطــت نتــائج جيــدة وأكثــر موثوقيــة مــن النتــائج التــي حصــلنا عليهــا فــي الطريقــة الغيــر مباشــرة، 
أن نتـائج  ،نتائج تحديد الجرعة اإلشعاعية الداخلية واالندخال اإلشعاعي للعـاملين فـي المراكـز التـي شـملتها الدراسـة

ويفضــل  ســنويًا وبالتــالي الحاجــة إلجــراء مراقبــة دوريــة بالنســبة للعــاملين) 1mSv(العــاملين كانــت أقــل مــن بعــض 
تسجيل نتائج العاملين في هذه الحالة وٕاجراء مراقبة خاصة مرة واحدة في العام للتأكـد مـن أن ظـروف العمـل آمنـة، 

لـى تعـرض العـاملين إلـى خطـورة منخفضـة، وهـذا يـدل ع)  mSv 6 -1(والـبعض اآلخـر كانـت النتـائج تتـراوح بـين 
و التــي بــدورها   collective monitoring الجماعيــةبالمراقبــة  ىوينبغــي فــي هــذه الحالــة إجــراء دوري لمــا يســم

اختيار عدد من العمال وٕاجراء مراقبة فردية لهم، مراقبة هواء مكان العمل، مراقبة تلوث (تتضمن إجراء ثالثة أمور 
لخطـورة عاليـة ويتطلـب ذلـك   هموهـذا يـدل علـى تعرضـ) 7mSv(وز جرعات بعض العـاملين والحظنا تجا) السطح

إجـــراء مراقبـــة دوريـــة بشـــكل افـــرادي للســـماح بتقـــدير موثـــوق للتعـــرض الســـنوي وضـــمان ضـــرورة اتخـــاذ االجـــراءات 
  .الوقائية

  
  

  ١٣١ة، اليودالمراقبة الداخلية، القياسات البيولوجية ، عداد الغدة الدرقي :الكلمات المفتاحية
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  المقدمة .١
كان خطر التلوث اإلشعاعي في الماضي قاصرًا على عدد محدود من األفراد الـذين يعملـون فـي المنشـئات 

يــة ودورات تصــنيع الوقــود النوويــة، ومــع تطــور المعرفــة النوويــة وازديــاد عــدد المراكــز ومحطــات الطاقــة النوو 
صـناعة، طـب ، (النووي ومع سرعة انتشار اسـتخدامات النظـائر المشـعة فـي المجـاالت التطبيقيـة المختلفـة 

، أصـــبح خطـــر التلـــوث اإلشـــعاعي الـــداخلي يشـــمل عـــددًا كبيـــرًا مـــن األفـــراد فـــي هـــذه )زراعـــة، بحـــث علمـــي
  . المجاالت، ويزداد األمر سوءا في حالة الحوادث النووية

ولما كان هدف علوم الوقاية اإلشعاعية واألمان النووي هو العمل علي حماية اإلنسان والبيئـة مـن أخطـار 
التعـــرض والتلـــوث اإلشـــعاعي، أصـــبح مـــن المهـــم فـــي هـــذا المجـــال معرفـــة طـــرق تقـــدير الجرعـــة اإلشـــعاعية 

 :ال وهماالداخلية وطرق معالجة التلوث اإلشعاعي الداخلي، وهناك أمران مهمان في هذا المج

  معرفــة مــدى خطــورة التلــوث اإلشــعاعي والتــي تــرتبط بنوعيــة الحــادث والنظــائر التــي تســببت فــي هــذا
  .التلوث

  معرفـــة مـــدى أهميـــة ســـرعة المعالجـــة والتـــي تـــرتبط بمـــدى خطـــورة التلـــوث اإلشـــعاعي وكفـــاءة العـــالج
  .وتأثيراته الجانبية

خدمة بشــكل واســع وخاصــة فــي المجــال الطبــي، مــن النكليــدات المشــعة المســت ) I-131(اليــود المشــع ويعــد 
التـي تفيـد بيتـا  إصـداره لفوتونـات غامـا وجسـيمات وبسـبب  ،أيـام(8)وذلك بسـبب عمـر النصـف القصـير لـه 

يمكــن لليــود المشــع أن يســبب مشــاكل فــي الغــدة الدرقيــة، كمــا يمكــن أن  .بشــكل خــاص فــي الطــب النــووي
لمعالجــة )  I-131(، حيــث يــتم اســتخدام اليــود المشــع يســاعد فــي تشــخيص ومعالجــة مشــاكل الغــدة الدرقيــة

وتسـتخدم مركباتـه فـي الطـب وفـي .  سرطانات الغدة الدرقية كما يسـتخدم لمعالجـة فـرط نشـاط الغـدة الدرقيـة
 .المخابر الكيميائية وتستعمل نظائره في البيولوجيا وفي الكيمياء

  

  هدف الدراسة .٢
ن أساليب الوقاية الكافية والمالئمة لحمايتهم وتأسيس برنامج تهدف الدراسة إلى التأكد من اتخاذ العاملي

، لكشف التعرضات التي ) I-131(مراقبة إشعاعية للعاملين واألفراد الذين يتعاملون مع اليود المشع 
  ، يتلقونها في الوقت المناسب وتحديد االندخال اإلشعاعي والجرعة اإلشعاعية الداخلية
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  [1,2]والسلوك الحيوي الحركي  )I-131(خصائص اليود المشع  .٣
إلـى فئـة الهالوجينـات فـي الجـدول الـدوري، ويصـادف فـي الطبيعـة علـى شـكل )  I-131(ينتمي اليود المشـع 

يود الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وتستخلصه بعض أنواع الطحالب من البحر، اكتشف اليود من قبـل 
يــة قاتمــة ذات بريــق معــدني بنفســجي، يتصــعد فــي درجــة ، وهــو عبــارة عــن بلــورات رماد١٨١١كورتــوا عــام 

، ينحـل اليـود المشـع  ،الحرارة العاديـة مطلقـًا أبخـرة بنفسـجية ذات رائحـة واخـزة تهـيج العيـون واألنـف والحلـق
)I-131  (في الكحول والماء ، كما يتفاعل بسهولة مع المركبات األخرى.  

ل عمليـــة تشـــغيل المفـــاعالت النوويـــة وعنـــد اســـتخدام يـــتم إنتاجـــه عـــن طريـــق انشـــطار ذرات اليورانيـــوم خـــال
  .البلوتونيوم واليورانيوم في تفجير األسلحة النووية

بسرعة في الهواء والماء ويتحد بسهولة مـع المـواد العضـوية فـي التربـة، ينتقـل )  I-131(ينتشر اليود المشع 
ض المتعضــيات الحيــة، ويــدخل بســهولة مــن الغــالف الجــوي إلــى جســم اإلنســان وبعــ)  I-131(اليــود المشــع 

طريق االستنشاق أو االبتالع أو بشكل غير مباشـر عـن طريـق انتقالـه  نجسم اإلنسان إما بشكل مباشر ع
أو يسـتقر علـى ) البقـر والغـنم(ويمر إلـى جسـم اإلنسـان عـن طريـق حليـب أو لحـوم الحيوانـات  ،إلى العشب

 .(1)وراق انظر الشكل أوراق الخضار ويأخذه اإلنسان عن طريق تناول هذه األ

  

  
  

  من البيئة إلى جسم اإلنسان)  I-131(كيفية انتقال اليود المشع ) ١(الشكل 
  
  
  
  
  

 نفايات  أو سقط جوي

 الماء الھواء

 تربةال

 االنسان

 الحيوان

النبات
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  131تحديد عمر النصف الفعال لليود .١. ٣

  131عمر النصف اإلشعاعي لليود  .١. ١. ٣
ويرمـز  أيـام ٨هو الفتـرة الزمنيـة التـي يـنخفض فيهـا عـدد النـوى المشـعة إلـى نصـف قيمتـه األساسـية ويبلـغ  
 .Trله

  131 عمر النصف البيولوجي لليود .٢. ١. ٣
ـــالزم ليـــتخلص الجســـم مـــن نصـــف   ـــههـــو الوقـــت ال ـــود الموجـــودة في ـــة الي ـــات  كمي ـــك عـــن طريـــق العملي وذل

  .Tbيوم ويرمز له 138 البيولوجية ويمتد من دقائق إلى أيام ويبلغ وسطيا ً 
  

  131عمر النصف الفعال لليود  .٣. ١. ٣
ويحدد من  Te ولوجي مع عمر النصف الفيزيائي ويرمز له وهو عبارة عن تراكب عمر النصف البي 

  )١(المعادلة 
 .فإن عمر النصف الفعال يقارب عمر النصف البيولوجي  Tr>>Tbإذا كانت 

فإن عمر النصف الفعال يحدد بشكل رئيسي بواسطة عمر النصف للنشاط اإلشعاعي   Tb>>Trإذا كانت 
 131لليودبينما عمر النصف البيولوجي أيام  ٨اإلشعاعي  فإن عمر النصف)   131(اليود له، وفي حالة 

  ).١(يحدد بتطبيق المعادلة  الفعالأي وبالتالي فإن عمر النصف  يوم١٣٨وسطيًا  يبلغ
  ) :١(المعادلة  

br

br
e TT

TT
T




  

  
  

days
TT

TT
T

br

br
e 6.7

1388

1388









  

  

  :[3] (I-131 )لليود المشع اإلصدارات اإلشعاعية األساسية  .٢. ٣
جسيمات بيتا وغاما بطاقات مختلفة والتي تعتبر مفيدة جدًا في التشخيص )  I-131(اليود المشع  يصدر

  .اإلصدارات اإلشعاعية الرئيسية لليود) ٢الشكل(الطبي ويوضح 
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  Xطاقة أشعة   طاقات فوتونات غاما  الطاقات العظمى لجسيمات بيتا
0.248MeV (2.1%)0.723MeV(1.8%) 0.030MeV(3.9%) 
0.334MeV(7.4%)  0.637MeV(7.3%)    
0.606MeV(89.3%)  0.364MeV(81.2%)   

  0.284MeV(6.1%)   
  0.080MeV(2.6%)    

  

  
  اإلصدارات اإلشعاعية الرئيسية لليود) ٢(الشكل 

  

  I-131 :( [9](استخدامات اليود المشع  .٣. ٣
فــي المجــال الطبــي،  مــن النكليــدات المشــعة المســتخدمة بشــكل واســع وخاصــة)  I-131(يعتبــر اليــود المشــع 

وبشكل خاص أيام وهو يستخدم بشكل خاص في الطب النووي، (8)  وذلك بسبب عمر النصف القصير له
، يعتبـر هـذا الفحـص  Uptake Thyroid Scanفـي إجـراء المسـح اإلشـعاعي للغـدة الدرقيـة وقيـاس نشـاطها 

الدرقيــة تتميــز بشــراهتها فــي أول فحــص اســتخدم بكثــرة فــي مجــال الطــب النــووي، ومــن المعــروف بــأن الغــدة 
فـي قيـاس نشـاط الغـدة والمسـح اإلشـعاعي ) I-131, I-125(التقاط مادة اليود ، ولهذا يستعمل اليـود المشـع  

 ٨ –سـاعات  ٤ –سـاعتين (عـن طريـق الفـم علـى فتـرات ) I-131(لها، ويأخذ المريض جرعة اليـود المشـع 
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الغدة لليود باسـتخدام جهـاز المسـح اإلشـعاعي، وفـي وتحسب النسبة المئوية اللتقاط ) ساعة ٢٤ –ساعات 
نفــس الوقــت تؤخــذ صــورة للغــدة الدرقيــة عــن طريــق كــاميرا الجهــاز وتبــين هــذه الصــورة حجــم الغــدة وشــكلها 
  :وانتشار المادة المشعة فيها، ويستخدم فحص المسح اإلشعاعي للغدة الدرقية ونشاطها في الحاالت التالية

  .ـ معرفة حجم الغدة
  .تشاف حاالت تضخم الغدة الدرقية البسيطة والفيزيولوجيةـ اك

  .Thyroid Carcinomaـ حاالت سرطان الغدة 
  .Nodular Goitre and Thyroid Cystـ حاالت تضخم الغدة العنقودي والحويصلي 

  .Thyroioxic Goitreـ حاالت زيادة نشاط الغدة الدرقية وتضخم الغدة التممي 
  .Hyperthyrodism and Myxoedemaقية ـ حاالت كسل الغدة الدر 

  .Ectopic Thyroidـ تحدد المكان لوجود أنسجة غدية في غير مكانها الطبيعي 
  .Acute Subacute and Chronic Thyroiditisـ التهابات الغدة الدرقية الحادة والمزمنة 

  Post Operativeـ تقييم وتحديد وضع الغدة الدرقية بعد عمليات االستئصال 
 

  [11]:خفيض الجرعةت .٤. ٣
نصــت معــايير األمــان األساســية الدوليــة للوقايــة مــن اإلشــعاعات المؤينــة وألمــان المصــادر االشــعاعية علــى 
ضــرورة البحــث عــن أفضــل الطــرق لتخفــيض الجرعــة اإلشــعاعية إلــى أدنــى حــد ممكــن وعــدم تجــاوز حــدود 

إلــى جســم )  I-131(يــود المشــع وبالتــالي يمكــن تخفــيض الجرعــة الناتجــة عــن إنــدخال ال. الجرعــة الســنوية
، حيـث  Stable iodineبمعالجـة الغـدة الدرقيـة بـاليود المسـتقر) عـن طريـق االبـتالع أو االستنشـاق(اإلنسـان 

إلــى الغــدة الدرقيــة فيمــا إذا )  I-131(مــن ضــرر دخــول اليــود المشــع  %100-%90يمكــن تخفــيض حــوالي  
وفــي حــال  .إلــى جســم اإلنســان  131اليــود  انــدخال حــدث الحقــن بــاليود المســتقر قبــل أو بشــكل متــزامن مــع

عــدم إمكانيــة تطبيــق ذلــك يجــب أن يحقــن اليــود المســتقر بعــد االنــدخال مباشــرة حيــث تــنخفض فعاليــة تــأثير 
الموافـق لــ (مـن اليـود المسـتقر  mg 100بعد عدة ساعات، ينصح بإعطاء  %10إلى )  I-131(اليود المشع 

130 mg من يود البوتاسيوم(  
  

 Biokinetic behavior:[4,5]:131سلوك الحيوي الحركي لليودال .٥. ٣

يصف السلوك الحيوي الحركـي لليـود المشـع طـرق انتقـال المـادة المشـعة فـي جسـم اإلنسـان متضـمنًا طريقـة  
  .دخولها إلى الجسم واحتفاظها في أعضاء معينة ومن ثم اطراحها

عــن طريــق حســاب عــدد االنتقــاالت النوويــة فــي  ويســتخدم النمــوذج الحيــوي الحركــي لتقــدير الجرعــة الداخليــة
 ،مناطق مختلفة من الجسم، حيث يتم تمثيل كـل عضـو مـن الجسـم يـتم احتبـاس المـادة المشـعة فيـه بحجيـرة
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٩ 
 

يـتم دخـول المـادة المشـعة (وهذه الحجيرة عبارة عن إنشاء رياضـي يصـف حركيـة المـادة المشـعة فـي الجسـم 
مـادة إلـى حجيـرات أخـرى وتخـرج بعـد ذلـك مـن النظـام الحجيـري عـن إلى حجيرة واحدة أو أكثر ثم تتحرك ال

  ).طريق االطراح
يدخل اليود المشع إلى جسم اإلنسان إما عـن طريـق االستنشـاق أو االبـتالع أو الحقـن، ويفتـرض أن يتـراكم 

ض مباشـرة مـع البـول ويفتـر  70%بينما يطـرح ، من اليود المشع الذي يصل إلى الدم 30%في الغدة الدرقية 
الــذي تــراكم فــي )  I-131(يتحــد اليــود المشــع ، ســاعات ٦أن يكــون عمــر النصــف البيولــوجي لليــود فــي الــدم 

يــوم ويــدخل أنســجة أخــرى حيــث  80الغــدة الدرقيــة مــع هرمونــات الغــدة ويغــادر الغــدة بعمــر نصــف حــوالي 
الفيزيـائي  تنخفض الجرعة المودعة عمومًا بسرعة بسبب عمر النصـف. ،يوم12يحتجز هناك بعمر نصف 

  ).٣(أيام الشكل  8والبالغ  131القصير لليود
  

0.7
0.3 0.9

0.1

  
  I-131  ((ICRP30)(النموذج الحيوي الحركي الخاص باليود المشع )٣(الشكل 
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١٠ 
 

  الطرائق والقياسات .٤

  [7] باستخدام الطريقة المباشرة 131تحديد الجرعة اإلشعاعية لليود  .١. ٤
)  I-131(يــاس المباشــر إلشــعاع غامــا المنبعــث خــارج الجســم مــن اليــود المشــع تعتمــد هــذه الطريقــة علــى الق

المنبعثـة مـن  تالمتوضع في الجسم، ويتم ذلك باستخدام كواشف إشعاع خاصة قادرة على كشف اإلشعاعا
  ).عداد العضو أو عداد الغدة الدرقية(الجسم ويطلق على هذه الطريقة المباشرة االصطالح الشائع 

  الدرقيةالغدة عداد  .١. ١. ٤
فــي الغــدة الدرقيــة والتــي تعتبــر العضــو 131 يســتخدم عــداد الغــدة الدرقيــة لقيــاس النشــاط اإلشــعاعي لليــود 

، ويقصــد بالعضــو الهــدف بالعضــو الــذي سيصــاب بــأكبر ضــرر نتيجــة التعــرض لإلشــعاع الهــدف للتعــرض
التي تـم دخولهـا إلـى )  I-131(كمية اليود المشع  من% ٣٠، حيث تقوم الغدة الدرقية بامتصاص)٤(الشكل

وتعتبـر  ساعة األولى مـن التعـرض،) ٧٢(ط اإلشعاعي في الغدة الدرقية خالل االجسم، ويفضل قياس النش
ويـتم  هذه الطريقة مفيدة جدًا من حيث السرعة والتقدير المـريح للنشـاط اإلشـعاعي للجسـم فـي وقـت القيـاس،

 :)٨(الشكل  القياس وفق المراحل التالية

 مناسب لمدة عشرة دقائق يالطبيعية اإلشعاعية باستخدام فانتوم بالستيكحدد الخلفية ت.  
 131حدد كفاءة العد للجهاز بواسطة استخدام فانتوم مناسب يحوي على منبع لليودت   
  لرقبــة فــوق الغــدةبشــكل مالصــق ل) الجرمــانيوم أو يــود الصــوديوم(ضــع كاشــف إشــعاعات غامــايو 

  .الدرقية تماماً 
 ا الصادرة عن اليود المشع فوتونات غام يجري عد)I-131  (لمدة عشرة دقائق  
 حدد عدات الغدة عن طريق تصحيح الخلفية الطبيعية وكفاءة العدادت 

  
  موضع الغدة الدرقية) ٤(الشكل 
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١١ 
 

 في الغدة الدرقية بالقياس المباشر ١٣١تحديد النشاط اإلشعاعي لليود  .٢. ١. ٤

الدرقية بواسطة كاشف يوديد الصوديوم يعد طريقة  في الغدة)   I-131(ان القياس المباشر لليود المشع 
وما . مطبقة على نطاق واسع لدراسة كمية اليود المشع في الغدة ومراقبة امتصاصه واطراحه بداللة الزمن

جعل من طريقة القياس فعالة ومطبقة على نطاق واسع هي سهولة تطبيقها وموثوقية النتائج ، اذ أن 
ولكن تجدر اإلشارة إلى . نسبيا وتكلفة منظومة القياس منخفضة نسبياً مردود كاشف الصوديوم مرتفع 

مقدرة الفصل السيئة لهذا النوع من كواشف غاما لذا استخدمنت في هذه الدراسة منظومة قياس تتألف من 
 1.85)ومقدرة فصل طاقية % ١٠طراز كانبرا ذو مردود نسبي  HPGeكاشف جرمانيوم عالي النقاوة نقال 

KeV)  1332.4الخط الطيفي عند KeV 1، كما استعملت طبقة مرنة من الرصاص بسماكة cm  تقريبا
لتدريع الجزء الخاص من كريستالة الجرمانيوم وذلك للتقليل من مساهمة فوتونات الخلفية الطبيعية المنتثرة 

ل الكاشف التي قد تص) I-131(في طيف العينة إضافة للتقليل والحد من مساهمة فوتونات اليود المشع 
ولو بكميات ضئيلة في جسم الشخص قد )  I-131(اذ أن انتشار اليود المشع . من جسم الشخص المقاس

يساهم بإصدارات فوتونية يمكن أن يتم كشفها وتسجيلها على أنها فوتونات ناجمة عن توضع اليود المشع 
)I-131  (في غدة الشخص المقاس .  
  

هي  NaI(Tl)ذات التكلفة المرتفعة مقارنة بالمنظومة التقليدية  HPGeان الخيار باستعمال هذه المنظومة 
بسبب الميزة الهامة التي يتمتع بها كاشف الجرمانيوم فيما يخص مقدرة الفصل العالية مقارنة بتلك 

 keV 364، حيث نجد أن مقدرة الفصل عند الخط الطيفي )٥(للكاشف الوميضي كما يوضح ذلك الشكل 
للصوديوم  keV 30 بالنسبة لكاشف الجرمانيوم بينما هي  1.5هي )  I-131(يود المشع الموافقة لطاقة ال

ان جودة مقدرة الفصل سوف تنعكس . لنفس الحجم الفعال من الكاشف لكل من الجرمانيوم والصوديوم
بشكل مباشر على تحديد وحساب مساحة القمة الفوتونية خاصة في المستويات اإلشعاعية المنخفضة كما 

المرافقة هي بغرض المراقبة، أي أن الشخص المراقب  توبما أن الدراسة الحالية  والقياسا.حالتنا في
مقارنة بأولئك )  I-131(لن يتوقع أن تحتوي غدته الدرقية على كميات محسوسة من اليود المشع " العامل"

بعض الحاالت  ، طبعا اال في) I-131(المرضى اللذين يعالجون بكميات كبيرة من اليود المشع 
  .  وبهذه الحالة يصبح نظام القياس المقترح فعاال وأكثر مالئمة لغرض برنامج المراقبة .االستثنائية
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١٢ 
 

  
  NaI(Tl)مقارنة بالكاشف الوميضي من الجرمانيوم مقدرة الفصل لكاشف نصف ناقل  )  ٥(لشكل ا
  

  الكشف دمعايرة مردو  .٣. ١. ٤
محلول عياري من اليود المشع يحتوي وم الغدة الدرقية تمت معايرة مردود منظومة الكشف باستعمال فانت

)I-131  ((150 Bq/mL)  تم تجميع طيف غاما للفانتوم وحسبت من خالله مردود الكشف %. ٥وبارتياب
  ) I-131(عند طاقات اليود المشع 

  
  مردود الكشف لفانتوم الغدة الدرقية) ١(كما في الجدول 

 )CPS/Bq(ود الكشف مرد (%)الشدة النسبية  )keV(الطاقة 

٠.٠١٣٨ ٢.٦٢ ٨١.٥ 

٠.٠١٢١ ٦.١٤ ٢٨٢ 

٠.٠٠٨٩ ٨١.٧ ٣٥٤.٥  
٠.٠٠٥٤ ٧.١٧ ٦٣٧ 

٠.٠٠٤٥ ١.٧٧ ٧٢٣  
  

http://serversmiso.aecs.sy 
12

مكتب نظم المعلومات  هيئة الطاقة الذرية السورية



١٣ 
 

100 1000

0.01

Eff calibration Curve for CANBERRA Detector HPGe -10% 

R=0.994Y =-27.70743+31.82145 X-12.69465 X
2
+1.63302 X

3

E
F

F

E (KeV)

  
  CANBERA - HPGeمنحني كفاءة كاشف الجرمانيوم عالي نقاء ) ٦(الشكل 

  
  .ة ومردود الكشف المرتفع عند هذه الطاقةنظرا لشدتها النسبية الكبير  ٣٦٤.٥اعتمد في القياس الطاقة 

ثانية للحصول على تعداد صافي في الغدة مقبول  ١٠٠٠تم تعداد معظم األشخاص المراقبين لزمن تعداد 
  .احصائيا

  :وذلك بتطبيق العالقة keV ٣٦٤.٥تم كذلك حساب الحد األدنى للكشف عند الطاقة 
MDA (Bq) = (3+4.66 *Sb)/(t*I*Eff) 

 )ثانية ١٠٠٠(ن التعداد زم   tحيث 

Sb         منطقة قمة اليود عند الطاقة (االرتياب في تعداد المنطقة ذات األهمية للخلفية الطبيعية
٣٦٤.٥(  

I          الشدة النسبية لخط غاما المدروس  
Eff        364.5مردود التعداد عند الطاقة keV   

  
قة من أجل التركيبة الهندسية المعتمدة في القياس ومن بلغت قيمة الحد األدنى للكشف بتطبيق هذه العال

  . بيكريل ٩ثانية  ١٠٠٠أجل زمن تعداد 
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١٤ 
 

  بطريقة القياسات البيولوجية 131تحديد الجرعة اإلشعاعية الداخلية لليود  .٢. ٤
فــي عينــة االطــراح البوليــة  131تعتمــد طريقــة التحليــل البيولــوجي علــى تقــدير كميــة النشــاط اإلشــعاعي لليــود 

  :وفقًا للخطوات التالية وذلك

  االعتيان .١. ٢. ٤
لسـهولة تـداولها وعـدم قابليتهـا للكسـر وعـدم (يلـين تمن البولي اي) لتر ٢(في عبوات  24hتجمع عينات بول 

قابليتهـا الدمصــاص النظــائر التــي توجــد عــادة بكميــات ضــئيلة كمــا يمكــن إزالــة تلوثهــا بســهولة بغســلها بأحــد 
مــن الجســم يختلــف خــالل ســاعات اليــوم ممــا يعنــي تغييــر تركيــز  البــول إطــراحأن معــدل  بمــاو  ،)األحمــاض

ســاعة وعنــد أخــذ العينــة تســجل عليهــا  ٢٤النظيــر فــي عينــات البــول خــالل اليــوم لــذلك يجــب تجميــع بــول 
وٕاذا كان الوقت بين أخذ العينة وقياسها يزيد عـن بضـع سـاعات يجـب وضـع العينـة فـي  ،البيانات المطلوبة

  ).كلور الماءأو  اآلزوتبالحجم من حمض % ١(فظة ثالجة أو إضافة مادة حا
بحــذر وعنايــة وذلــك لتجنــب حــدوث التلــوث اإلشــعاعي يوضــع علــى كــل  24hيجـب أن يــتم جمــع عينــة بــول 

 :عبوة لصاقة يكتب عليها

  اسم العامل .١
  تاريخ العمل بالمادة المشعة .٢
  تاريخ جمع العينة .٣

 ســاعة24عينــة  بضــرورة جمــعم ابــالغ العامــل ترســل هــذه العبــوات إلــى األشــخاص المعرضــين مهنيــًا، ويــت
ثالثـة أيـام  أي يجب أن تـتم المراقبـة خـالل131ساعة من تاريخ التعرض لليود 48ساعات إلى  6خالل فترة 

  .من تحضير أو حقن المادة المشعة

  القياس .٢. ٢. ٤
رمـانيوم بواسـطة مطيافيـة غامـا باسـتخدام كاشـف الج)  I-131(يتم قياس هذه العينات وتعيـين اليـود المشـع  

 سـاعة٢٤عينـة اطـراح بـولي ، ثم يـتم حسـاب النشـاط اإلشـعاعي فـي %80عالي النقاوة وبكفاءة تعداد قدرها 
 )2(باستخدام المعادلة رقم  وذلك من أجل حساب االندخال اإلشعاعي

)(tm

M
I                        (2 ) 

M قيمة النشاط اإلشعاعي التي تم قياسها  
m(t) 1(م نسبة االطراح البولي اليومي إلى قيمة االندخال بواحدة قي-(Bq.Bq  

  )3(ثم حساب الجرعة اإلشعاعية الداخلية باستخدام المعادلة رقم 
D = I ×E           (3)  

E  ٦٨معامل الجرعة لليود المشع نحصل عليه من منشورات الهيئة الدولية للوقاية من اإلشعاع التقرير رقم  
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١٥ 
 

  اقبة العاملينخطة اجراء مر  .٥

  [5] لليود يمراحل التلوث اإلشعاعي الداخل .١. ٥
إلى جسـم اإلنسـان أربـع خطـوات )  I-131(يشمل التلوث اإلشعاعي الداخلي الناجم عن دخول اليود المشع 

  :تمتتاليا
الجلــد،  :تشــملمــداخل الجســم، والمســارات الممكنــة داخــل الجســم  علــى)  I-131(اليــود المشــع ترســيب  . ١

الهضمية، الجهاز التنفسـي، والجـروح ويمثـل المسـارين األخيـرين أكثـر المسـارات خطـورة  المخاط، القناة
  .وشيوعا في حاالت الحوادث اإلشعاعية

األعضـاء الناقلـة  ىمن أماكن ترسبها فـي مـداخل الجسـم إلـي أن تصـل إلـ)  I-131(اليود المشع تحرك  . ٢
  ).الدم أو السائل الليمفاوي(داخل الجسم 

ويعـرف العضـو الهـدف . وترسـبه بـه )الغـدة الدرقيـة( العضـو الهـدف ىإلـ ) I-131( اليود المشعوصول  . ٣
  .بأنه العضو الذي سيصاب بأكبر الضرر نتيجة للتلوث الداخلي

اليــود مــن العضــو الهــدف وبــذلك يبــدأ الجســم فــي الــتخلص مــن اليــود المشــع التطهيــر بــأن يبــدأ ارتــداد  . ٤
، وتـتم اإلزالـة المطـردة يـوم 138وهـي تعـادل  بيولوجيـةبالمعدل الـذي تحـدده فتـرة عمـر النصـف الالمشع 
البـراز وأحيانـا عـن طريـق  بشـكل رئيسـي  ونسـبة قليلـة عـن طريـق المشـع عـادة عـن طريـق البـول  لليود

  .عرقتالزفير أو ال
  

 Transportability class [2]  تصنيف االنتقال .٢. ٥

سـوائل الجسـم، ويصـنف انتقـال مركبـات يصف سرعة انتقال المادة المشعة المترسبة من جهاز التـنفس إلـى 
ــًا لمعــدالت امتصاصــها عبــر جهــاز التــنفس إلــى ) ســريع(Fكلهــا ضــمن الصــف )  I-131(اليــود المشــع  وفق
حيـث يـتم انتقـال المـواد المشـعة المترسـبة فـي جهـاز التـنفس بسـهولة إلـى سـوائل الجسـم وهـذا . سوائل الجسم

بعمـر )  I-131(مـن اليـود المشـع %100م امتصـاص يعني وجـود امتصـاص سـريع للمـادة المشـعة، حيـث يـت
 [4].دقائق10نصف قدره 

  

 [6] تقدير خطورة العمل إشعاعي .٣. ٥

تدخل المـواد المشـعة إلـى الجسـم عـن طريـق المسـارات الشـائعة لالنـدخال، وتتوضـع فيـه معرضـة األعضـاء 
لمتوضـــعة مـــن واألنســـجة إلـــى جرعـــات إشـــعاعية، تـــرتبط مســـتويات هـــذه الجرعـــات اإلشـــعاعية بالكميـــات ا

  .النكليدات المشعة داخل الجسم وبزمن بقائها في األعضاء
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١٦ 
 

لتأكد من أن العمال يمارسـون اوالهدف الرئيسي من المراقبة هو كشف التعرضات في الوقت المناسب، و    
  . وقاية كافيه ومالئمة لحمايتهم

الداخليـــة أم ال، تجـــرى دراســـة قبـــل البـــدء باتخـــاذ القـــرار فيمـــا إذا كانـــت هنـــاك ضـــرورة للمراقبـــة اإلشـــعاعية 
  ): ٤(للعاملين المعرضين لليود المشع وذلك بتطبيق المعادلة رقم 

ANaI ..                  (4) 

  الحد األقصى لالندخال اإلشعاعي  I:     حيث
          A  كمية النشاط اإلشعاعي التي يتم استخدامها يوميًا 

N    يوم 48السنة ويبلغ  عدد أيام العمل في  
A    في حالة اليود المشع  3-10وهو يساوي  ثابت)I-131 .(  

  نحسب الحد األقصى للجرعة المحتملة وذلك بضرب الحد األقصى لالندخال اإلشعاعي بمعامل
  .8-10×1.1وهو )  I-131(الجرعة الخاص باليود المشع 

  راقبة أم الاإلشعاعي وهل هناك حاجة للم ضنقرر بعد ذلك خطورة التعر 

  

  
  

  مخطط تقدير الخطورة للعاملين) ٧(الشكل 
  

خطورة قليلة إذا كانت 
الجرعة السنوية 

  1mSv-6mSvبين

يجب أن يتم مراقبة مكان 
  العمل

  تقدير خطورة كل منطقة عمل

  تصنيف كل عامل

ال خطورة إذا كانت 
نوية أقل من الجرعة الس

1mSv  

خطورة عاليه إذا تجاوزت 
  6mSvالجرعة السنوية 

مراقبة  لبرنامجال حاجة 

روتينية إال إذا حدث 
تغييرات في ظروف مكان 

  العمل

يجب إجراء مراقبة فردية 
لهؤالء العمال لتقدير التعرض 
السنوي وهذا يتطلب تصميم 

  برنامج مراقبة روتينية
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١٧ 
 

 [6] تصميم برنامج مراقبة للعاملين المهنيين .٤. ٥

يجب تصميم برنـامج مراقبـة روتينيـة للعـاملين المهنيـين إذا تجـاوز الحـد األقصـى للجرعـة التقديريـة للعـاملين 
 ز، وذلـــك للتأكـــد مـــن أن تعرضـــات العمـــال ال تتجـــاو )٤(دلـــة رقـــم وذلـــك بعـــد تطبيـــق المعا 6mSvالمهنيـــين 

الحدود النظامية ويتضمن هذا البرنامج التقدير الكمـي للتعـرض بهـدف تقـدير االنـدخال اإلشـعاعي والجرعـة 
  .اإلشعاعية الداخلية

تخدم الموديـل اليمكن للمراقبة اإلشعاعية أن تقيس الجرعة الداخلية التي يتلقاها الفرد بشكل مباشر لذلك يس
الحيوي الحركي لربط سوية النشاط اإلشعاعي في عينة االطراح إلـى النشـاط اإلشـعاعي فـي الجسـم، ولـربط 
محتوى العضو أو الجسم من النشاط اإلشعاعي في وقت القياس إلى االندخال اإلشعاعي األصلي ومن ثـم 

اخليــة يجــب أن نعــرف متطلبــات المراقبــة تقــدير الجرعــة اإلشــعاعية الداخليــة، ولتقــدير الجرعــة اإلشــعاعية الد
  .اإلشعاعية الداخلية

  [6] متطلبات المراقبة اإلشعاعية الداخلية .٥. ٥
  :تتلخص متطلبات المراقبة االشعاعية الداخلية باألعمال األساسية التالية

  حجم التلوث اإلشعاعي باليود المشع)I-131  ( وهل هو تلوث محدود أم تسبب في تلوث آخرين، وهـل
  .ي ظروف عمل طبيعية أم انه حادث إشعاعيحدث ف

  إذا كــان نتيجــة حادثــة إشــعاعية كيــف يمكــن الســيطرة عليهــا ســريعا واحتــواء التلــوث والعمــل علــى منــع
  .انتشاره ألفراد أو أماكن أخرى

 هل هذا التلوث يصاحبه بعض األضرار اغير إشعاعية األخرى مثل حروق، مواد كاوية، كسور، جروح  
 شعاعي لليود التي تسببت في هذا التلوث ودرجة السمية اإلشعاعيةكمية النشاط اإل.  
  سائل، غاز، حبيبات وحجم جزيئات هذه الحبيبات( 131الحالة الفيزيائية لليود.(  
 سريع، متوسط، بطيء االمتصاص( 131الحالة الكيميائية لليود.( Tr  
  طبيعة اإلشعاعات الصادرة من اليود المشع)I-131  (المسبب للتلوث.  
 قيمـة النصــف الفعالــة للنظيــر)Te(وهـي محصــلة فترتــي عمــر النصـف الفيزيائيــة والبيولوجيــة ، Tb و Tr 

حيــث فتــرة عمــر النصــف الفيزيائيــة هــي الفتــرة التــي يقــل بعــدها النشــاط اإلشــعاعي للنظيــر إلــى نصــف 
خــارج  قيمتــه األساســية وفتــرة عمــر النصــف البيولوجيــة هــي الفتــرة الالزمــة لطــرح نصــف كميــة النظيــر

 ).١(،  بالعالقة )Te(الجسم وترتبط محصلتهم

  ماهي طريقة دخول اليـود المشـع)I-131 ) (Pathways (تـدخل النكليـدات المشـعة إلـى الجسـم : إلـى الجسـم
عــن طريــق االستنشــاق أو البلــع أو مــن خــالل المســام فــي الجلــد أو خــالل تلــوث الجــروح إلــي الــدم مباشــرة 

ثـــم تتعـــرض لعمليـــات انتقـــال معقـــدة ) تســـمي الغـــرف االنتقاليـــة(رج خلويـــة ومنهـــا تنتشـــر نحـــو الســـوائل الخـــا
  . ومتباينة وهي التي تحدد انتشار النكليدات المشعة داخل أنسجة الجسم المختلفة وطرق إزاحتها

http://serversmiso.aecs.sy 
17

مكتب نظم المعلومات  هيئة الطاقة الذرية السورية



١٨ 
 

  وتعتبر الغدة الدرقية هي العضو الريئسي داخل الجسـم التـي سـتتأثر بهـذا التلـوث بوصـول اليـود المشـع
)I-131  (إليها ) العضو الهدفTarget organ.(  

  مــن النظيــر عــن طريــق بلــع ) بيكــرل/بالســيفرت(مــا هــي قيمــة الجرعــة الفعالــة المودعــة لكــل وحــدة انــدخال
)e(g)j,ing ( أو استنشاق)e(g)j,inh ( النكليد المشع)j (مع األخذ في االعتبار الفئة العمرية للشخص)g .( 

  

  ١٣١اقبة العاملين المعرضين لليودمر  .٦. ٥
ض عدد من العاملين اإلشعاعيين في القطـر العربـي السـوري مهنيـًا لعنصـر اليـود المشـع  وخاصـة فـي يتعر 

العنصـر فـي حـال  امراكز الطب العالجية وكثير من عيادات الطب النووي التشخيصية، ونظرًا لخطـورة هـذ
) طريـق الجلـداستنشاق، ابـتالع، امتصـاص عـن (دخوله إلى الجسم عن طريق المسارات الشائعة لالندخال 

، تــم إجــراء دراســة لألمــاكن التــي يــتم فيهــا التعــرض اإلشــعاعي لليــود، واالستفســار عــن الظــروف التــي يــتم 
التي يتم استخدامها وعدد أيام العمل في السنة تقريبًا وتم بعد ذلك )  I-131(العمل فيها وكمية اليود المشع 

لمعرفـــة الحـــد األقصـــى لالنـــدخال ) ٢(رقـــم  تصـــنيف العـــاملين مـــن حيـــث الخطـــورة وذلـــك بتطبيـــق المعادلـــة
اإلشــعاعي، وبعــد ذلــك تقــدير الحــد األقصــى للجرعــة اإلشــعاعية الداخليــة المحتملــة وطبقــت الدراســة علــى 

  :مركزين رئيسيين وذلك كما يلي

 في المركز األولمن حيث الخطورة )  I-131(تصنيف العاملين باليود المشع  .١. ٦. ٥

أربعـة  3Ciتبلـغ تقريبـا)   I-131(في هذا المركز كمية مـن اليـود المشـع يستخدم األفراد المعرضين لإلشعاع 
لحســـاب الحـــد األقصـــى ) ٤(أيـــام كـــل شـــهر، لتصـــنيف العـــاملين مـــن حيـــث الخطـــورة نطبـــق المعادلـــة رقـــم 

  لالندخال اإلشعاعي
ANaI ..  

 A  111كمية النشاط اإلشعاعي التي يتم استخدامها يوميًا وهي تساويGBq 

 N  يوم 48عدد أيام العمل في السنة ويبلغ 

 a  في حالة اليود المشع  3-10ثابت وهو يساوي)I-131 .( 

4810111 3  GBqI  
BqI 9103.5   

بمعامــل الجرعــة لليــود لنحصــل علــى الحــد  131نضــرب الحــد األقصــى المحتمــل لالنــدخال اإلشــعاعي لليــود 
لــو افترضــنا أســوء الظــروف وهــي أن العامــل تعــرض بشــكل خطيــر لجميــع المحتملــة فيمــا  للجرعــة األقصــى

  كمية المادة المشعة التي يتعامل معها وذلك عن طريق االستنشاق فنحصل على النتيجة التالية
89 101.1103.5 D  

SvD 6.58  
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١٩ 
 

توقــع أن يتعــرض لهــا العامــل أن الحــد األقصــى للجرعــة التــي ي) ٤(نالحــظ مــن خــالل تطبيــق المعادلــة رقــم 
هـي أكبـر بكثيـر  58.6Svنجد أن الجرعة ) ٦(وبالمقارنة مع مخطط تصنيف الخطورة الشكل ,  58.6Svهي

ويجــب فــي هــذه الحــال إجــراء مراقبـــة  لخطـــورة عاليــةوبالتــالي فهنــاك إمكانيــة تعــرض العامــل  6mSvمــن 
  .اعي والجرعة اإلشعاعية الداخليةإشعاعية روتينية للعاملين المهنيين لتحديد االندخال اإلشع

  الثاني من حيث الخطورة  في المركز )  I-131(تصنيف العاملين باليود المشع  .٢. ٦. ٥
تعــادل )  I-131(يتعامــل األفــراد المعرضــين لإلشــعاع فــي هــذا المركــز الطبــي مــع كميــة مــن اليــود المشــع 

نيف العــاملين مــن حيــث يــوم كــل ســنة، ولتصــ12وذلــك لمــدة يــوم واحــد مــن كــل شــهر أي 150mCi وســطياً 
وذلك لحسـاب الحـد األقصـى لالنـدخال اإلشـعاعي المتوقـع أن يتعـرض لـه ) ٢(الخطورة نطبق المعادلة رقم 

بضـــرب الحـــد األقصـــى لالنـــدخال اإلشـــعاعي  كالعامـــل، وبعـــد ذلـــك نقـــدر الجرعـــة اإلشـــعاعية الداخليـــة وذلـــ
  :بمعامل الجرعة وذلك كما يلي

ANaI ..  
 A 5550ة النشاط اإلشعاعي التي يتم استخدامها يوميًا وهي تساوي كميMBq 

 N  يوم١٢عدد أيام العمل في السنة ويبلغ 

 a  في حالة اليود المشع  3-10ثابت وهو يساوي)I-131 .(  
MBqI 6.6612105550 3    

لــى الحــد بمعامــل الجرعــة لليــود لنحصــل ع 131نضــرب الحــد األقصــى المحتمــل لالنــدخال اإلشــعاعي لليــود 
المحتملة فيما لو افترضنا أسوء الظروف وهي أن العامل تعرض بشـكل خطيـر الستنشـاق  للجرعة األقصى

  جميع كمية المادة المشعة التي يتعامل معها فنحصل على النتيجة التالية
87 101.1106.6 D 

SvD 726.0  
  0.726Sv لتـــي يتوقـــع أن يتعـــرض لهـــا العامـــلنالحـــظ مـــن خـــالل مـــا ســـبق أن الحـــد األقصـــى للجرعـــة ا

 6mSvهـي أكبـر بكثيـر مـن  0.726Svنجـد أن الجرعـة) ٦(وبالمقارنة مع مخطـط تصـنيف الخطـورة الشـكل 
  .لخطورة عاليةتعرض العامل لوبالتالي فهناك إمكانية 

اإلشعاعي والجرعـة  ويجب في هذه الحالة إجراء مراقبة إشعاعية روتينية للعاملين المهنيين لتحديد االندخال
  .اإلشعاعية الداخلية

، تــم أوًال إجــراء قياســات 131وبعــد اتخــاذ القــرار بضــرورة إجــراء مراقبــة روتينيــة لألشــخاص المعرضــين لليــود 
سـاعة وذلـك بواسـطة مطيافيـة غامـا باسـتخدام كاشـف الجرمـانيوم عـالي 24غير مباشرة لعينات اطراح بولية 
حســـب )  I-131(وخلفيـــة طبيعيـــة منخفضـــة، وعـــين اليـــود المشـــع %80رها النقـــاوة وبكفـــاءة تعـــداد نســـبية قـــد

لنشـــاط مصـــدرات غامـــا الطبيعيـــة والصـــنعية الموثقـــة فـــي ملـــف الطرائـــق فـــي مكتـــب  W3-027اإلجـــراء رقـــم 
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٢٠ 
 

كمـــا تـــم إجـــراء قياســـات مباشـــرة باســـتخدام عـــداد الغـــدة الدرقيـــة وذلـــك بـــدءًا مـــن نهايـــة عـــام  . ضـــمان الجـــودة
  .لي النتائج التي حصلنا عليهاي اوسنذكر فيم.٢٠٠٥

  

 النتائج .٣. ٦. ٥

في  ساعة للعاملين24نتائج قياس النشاط اإلشعاعي في عينات االطراح البولي ): 2(الجدول رقم 
 2005المركز األول لعام 

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
في  131اإلشعاعي لليود 
 24hعينة بول 

النشاط اإلشعاعي 
24hفي عينة بول 

االندخال 
 (Bq)إلشعاعي ا

الجرعة الداخلية 
  (mSv)اإلشعاعية 

017268 5/9/20052.3Bq23000Bq0.25 
017268  3/10/2005  1.5Bq15000Bq0.17 
017268  17/10/20051.3 Bq13000Bq0.14 
017268  27/12/20050.7 Bq7000Bq0.08 

     
017269 23/8/2 0053.92785.710.03 
017269 3/10/2005  8800000.88 
017269  17/10/20051.9190000.21 
017269  30/10/2005555500006.10  
017269  14/11/2005  0.88000 0.08 
017269  27/12/2005  0.77000 0.08 

     
017270 14/11/20050.88000 0.09  
017270  6/12/20051.7170000.19 
017270  19/12/20051.2120000.13 
    أقل من حد الكشف 27/12/2005  017270

 23/2/200588.463142.850.70 
017271 18/3/20056.0159545.40.65 
017271 28/3/20057000250000.28 
017271 28/4/200522107892.850.08 
017271 17/8/2005383114.750.03 
017271 5/9/2005746666.660.50 
017271 3/10/20059900000.99 
017271 17/10/200519  1900002.09 
017271 30/10/20051201200000  13.2 
017271 14/11/20053.5350000.39 
     أقل من حد الكشف 27/11/2005 017271
017271 6/12/20050.77000 0.08 
017271 19/12/20051.2120000.13 
017271 27/12/2005181800001.98 
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٢١ 
 

  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين): 3(الجدول رقم 
 2005في المركز األول لعام 

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
  في 131اإلشعاعي لليود 

  الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
 في الغدة الدرقية

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
  (mSv)اإلشعاعية 

  يتم إجراء القياس لم  5/9/2005 017268
017268  3/10/2005186Bq2513.5Bq 0.03 
017268  17/10/200569 Bq932.4Bq0.01 
017268  27/12/2005114.8 Bq3280Bq0.04 

   6725.90.08 
017269 3/10/2005181 Bq2445.90.03 
017269  17/10/2005117 Bq1581.10.02 
  القياس لم يتم إجراء  30/10/2005  017269
017269  15/11/200528Bq800Bq0.01 
017269  27/12/20056.6Bq  188Bq0.002  

   5015 0.06 
017270 15/11/2005  18 Bq514.290.01 
017270  6/12/200518 Bq514.29  0.01 
017270  19/12/200528 Bq378.40.004 
017270  27/12/200519.6 Bq264.90.003 
017270   1671.880.03 
017271 3/10/20059Bq600000.66 
017271 17/10/200519Bq24516.130.27 
017271 30/10/200537 Bq  500 0.01 
017271 15/11/200534 Bq429.50.01 
  لم يتم إجراء القياس 27/11/2005 017271
017271 6/12/200529 Bq391.90.00 
017271 19/12/2005188.37 Bq  2545.5  0.03 
017271 27/12/20051182.5 Bq  15979.7  0.18 
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٢٢ 
 

  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين )٤(الجدول رقم 
  2006في المركز األول لعام 

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
في  131اإلشعاعي لليود 

 الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
  في الغدة الدرقية

دخال االن
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
  (mSv)اإلشعاعية 

  114.8Bq 3280 0.04 27/12/2006 سهام شنان
017268  18/1/200689.4Bq1208.100.01 
017268  30/1/200616.5Bq222.970.00 
017268  13/2/200617Bq229.700.00 
017268 27/2/20061.35Bq18.300.00 
017268 13/3/2006248Bq3351.400.02 
017268  27/3/200651.7Bq698.600.01 
017268  19/4/2006 195.3 Bq ٥٥٨٠ 0.06  
017268 10/5/2006180Bq5142.850.06  
017268 6/6/200627.00771.430.01 

  0.21  20503.35                                       الجرعة السنوية    
 

 ئج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعامليننتا) ٥(الجدول رقم 

  2006في المركز األول لعام 

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
في  131اإلشعاعي لليود 

 الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
 في الغدة الدرقية

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
  (mSv)اإلشعاعية 

017268 6/9/20062050.0027702.700.30  
017268 25/9/2006316.254270.300.05 
017268 10/10/2006165.004714.28  0.05 
017268 6/11/200645.286611.980.01 
017268 15/11/200617.87241.550.00 
017268 12/12/200636.841052.570.01 

  0.42  3859.38             الجرعة السنوية                                   
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٢٣ 
 

  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين) ٦(الجدول رقم 
  2007في المركز األول لعام 

الرقم 
 المخبري

تاريخ قياس النشاط 
 131اإلشعاعي لليود 

 في الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
لليود في الغدة 

  الدرقية

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
 (mSv)اإلشعاعية 

017268 17/1/20071770.0023918.91 0.26 
017268 7/2/2007810.0010945.95 0.12 
017268 12/3/200720.00270 0.00 
017268 16/4/2007220.002972.97 0.03 
017268 14/5/2007165.002229.73 0.02 
017268 13/6/2007123.751672.29 0.02 

  0.45                                                            الجرعة السنوية             
  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين) ٧(الجدول رقم 

  2006في المركز األول لعام 

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
في  131اإلشعاعي لليود 

 لدرقيةالغدة ا

النشاط اإلشعاعي 
 في الغدة الدرقية

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
(mSv)اإلشعاعية 

017269 27/12/2005  6.6089.200.00 
017269  18/1/200642.63576.100.01 
017269  24/1/2006426.255760.100.06 
017269  30/1/2006233.753158.780.03  
017269 13/2/2006165.002229.700.02 
017269 27/2/200656.40761.800.01 
017269 13/3/200633.00445.900.01 
017269  27/3/200629.70401.400.00 
017269 19/4/2006121.001635.100.02 
017269  10/5/2006385.005202.700.06 
017269 26/6/200634.00459.400.01 
017269 19/7/20061000.0013513.500.15  
017269  26/7/2006744.0010054.000.11 
017269  9/8/2006481.306504.100.07.  
017269  21/8/2006385.00  5202.700.06 
017269 6/9/20062050.0027702.700.30 
017269 13/9/20061485.0020067.560.22 
017269 25/9/2006400.005405.400.05 
017269 10/10/2006245.503344.59  0.04 
017269 6/11/2006106.591440.400.02  
017269 15/11/2006  1168.75  15793.92  0.17 
017269 12/12/20061867.9425242.390.28 
017269 27/12/2006520.007027.020.08 

 1.71                                               الجرعة السنوية                     

http://serversmiso.aecs.sy 
23

مكتب نظم المعلومات  هيئة الطاقة الذرية السورية



٢٤ 
 

  نتائج قياسات لنشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين)٨(الجدول
  2007في المركز األول لعام 

الرقم 
 المخبري

تاريخ قياس النشاط 
في  131اإلشعاعي لليود 

 الغدة الدرقية

النشاط 
اإلشعاعي لليود 
في الغدة الدرقية

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
 (mSv)اإلشعاعية 

017269 10/1/2007162.002189.00 0.02 
017269 17/1/2007211.002131.31 0.02 
017269 7/2/2007385.005202.70 0.06 
017269 19/2/2007233.753148.64 0.04 
017269 12/3/200755.00743.24 0.01 
017269 3/4/2007165.002229.72 0.02 
017269 16/4/2007206.252787.16 0.03 
017269 24/4/2007440.005945.95 0.07 
017269 14/5/2007274.403708.11 0.04 
017269 13/6/2007137.501858.11 0.02 
017269 5/9/2007  687.509290.54 0.10  
017269 25/10/2007188.372545.54 0.03 

         0.46                                                                   الجرعة السنوية
 

  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين) ٩(الجدول رقم 
  2008في المركز األول لعام 

الرقم 
 المخبري

تاريخ قياس النشاط 
في  131اإلشعاعي لليود 

 الغدة الدرقية

النشاط 
اإلشعاعي لليود 
في الغدة الدرقية

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
 (mSv)اإلشعاعية 

017269 12/3/2008235.676733.57 0.07 
017269 30/7/200897.952798.57 0.03  
017269 13/8/200842.721220.57 0.01 
017269 1/9/2008235.68 67330.710.07 

 0.18  الجرعة السنوية
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٢٥ 
 

 نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين)١٠(الجدول رقم 

  2006في المركز األول لعام 

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
 131اإلشعاعي لليود 

 في الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
 في الغدة الدرقية

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

عة الداخلية الجر 
  (µSv)اإلشعاعية 

017270  27/12/200519.60264.90 0.00 
017270  24/1/2006137.501888.10 0.02  
017270  30/1/200682.501114.90 0.01 
017270  13/2/200655.00743.24 0.01 
017270 27/2/2006  59.00798.90 0.01 
017270 26/6/200628.00378.40 0.00 
017270  19/7/200686.001162.00 0.01 
017270 26/7/2006113.601535.00 0.02 
017270 9/8/2006197.002657.10 0.03 
017270  6/9/2006988.0013351.35 0.15  
017270 25/9/2006330.004459.45 0.05 
017270 6/11/200663.06852.22 0.01  
017270  15/11/200668.75929.05 0.01  

  0.33  جرعة السنويةال
  

  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين)١١(الجدول رقم 
  2007في المركز األول لعام 

الرقم 
 المخبري

تاريخ قياس النشاط 
 131اإلشعاعي لليود 

 في الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
لليود في الغدة 

 الدرقية

االندخال اإلشعاعي 
(Bq) 

اخلية الجرعة الد
 (mSv)اإلشعاعية 

017270 7/2/2007302540878.78 0.45 
017270 19/2/2007563.757618.24 0.08 
017270 5/3/2007233.753158.78 0.03 
017270 3/4/2007563.757618.24 0.08 
017270 16/4/2007  453.756131.76 0.07 
017270 24/4/2007426.255760.14 0.06 
017270 8/8/2007165.002229.73 0.02 
017270 5/9/2007  247.53344.59 0.04 
017270 25/10/2007295.633995.00 0.04 

 الجرعة السنوية                                                                                               0.87
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٢٦ 
 

  ط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعامليننتائج قياسات النشا) ١٢( الجدول رقم 
 2008في المركز األول لعام 

الرقم 
 المخبري

تاريخ قياس النشاط 
 131اإلشعاعي لليود 

 في الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
لليود في الغدة 

 الدرقية

االندخال اإلشعاعي 
(Bq) 

الجرعة الداخلية 
 (mSv)اإلشعاعية 

017270 9/4/200831.45425.04 0.005 
017270 17/8/200865.72888.11 0.01 
017270 30/7/200838.731106.57 0.01 
017270 13/8/200883.792394.0 0.03  
017270 1/9/200817.68505.14 0.01 
017270 20/10/2008115.993314 0.04 
017270 17/11/200829.46841.7 0.01 
 0.12 الجرعة السنوية 017270

  
 نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين)١٣(ل رقم الجدو

  2006في المركز األول لعام 

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
 131اإلشعاعي لليود 

 في الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
  في الغدة الدرقية

(Bq) 

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
  (mSv)اإلشعاعية 

017271  27/12/20051182.5015979.70 0.18 
017271 18/1/2006394.635332.80 0.06 
017271 24/1/2006783.751059.20 0.12  
017271 30/1/2006577.507804.10 0.09 
017271 6/2/2006220.002972.90 0.03 
017271 13/2/2006179.002415.50 0.03 
017271 27/2/200633.00445.90 0.01 
017271 13/3/200616.00216.20 0.00 
017271 27/3/200618.70243.30 0.00  
017271 19/4/2006852.0011513.50 0.13 
017271 10/5/2006158.002135.00 0.02 
017271 6/6/20065.5074.32 0.01 
017271 26/6/2006165.002229.70 0.02 
017271 19/7/200667.00905.40 0.01  
017271 26/7/200676.50  1033.80  0.01 
017271 9/8/2006197.002657.10 0.03 
017271 21/8/2006632.508547.30 0.09 
017271 6/9/2006  139.001878.30 0.02 
017271 13/9/2006150.002027.03  0.02 
017271 25/9/2006206.252787.20 0.03 
017271 10/10/2006  302.504087.83  0.04 
017271 15/11/2006193.002601.35 0.03 
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٢٧ 
 

017271 12/12/2006266.203597.29 0.04 
017271 27/12/2006190.002567.57 0.03 

 1.05  الجرعة السنوية

  
  النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين نتائج قياس) ١٤(الجدول رقم

  2007في المركز األول لعام

الرقم 
 خبريالم

تاريخ قياس النشاط 
في  131اإلشعاعي لليود 

 الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
لليود في الغدة 

 الدرقية

االندخال 
  (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
 (mSv)اإلشعاعية 

017271 17/1/20071680.0022702.70 0.25 
017271 7/2/20071100.0014864.86 0.16 
017271 12/3/200782.5.001114.86 0.01 
017271 3/4/200710725.00144932.43 1.59 
  مكرر1.06 96621.62 7150.00 5/4/2007 017271
017271 12/4/20074950.0066891.89 0.74 
017271 24/4/20072268.7530658.78 0.34 
017271 14/5/2007  385.005202.00 0.06 
017271 13/6/200740.00540.54 0.01 
017271 8/1/2008169.132285.47 0.03 

  3.19الجرعة السنوية                                                                
  

  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين)١٥(الجدول رقم 
  ٢٠٠٨في المركز األول لعام

الرقم 
المخبري

تاريخ قياس النشاط 
في  131لليود اإلشعاعي 

 الغدة الدرقية

النشاط 
اإلشعاعي لليود 
في الغدة الدرقية

االندخال اإلشعاعي 
(Bq) 

الجرعة الداخلية 
 (mSv)اإلشعاعية 

0172718/1/2008169.134832.29 0.05 
01727112/3/20089.35267.14 0.003 
01727117/6/20083553.43101526.57 1.12 
0172711/9/200863.091802.57 0.02 
01727115/9/2008640.75518307.29 0.20 
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٢٨ 
 

 نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين): ١٦(الجدول رقم 

  2006في المركز األول لعام 

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
 131اإلشعاعي لليود 

 في الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
 يةفي الغدة الدرق

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
 (µSv)اإلشعاعية 

017272 30/1/200668.75929.05 0.01  
017272  27/2/200629.00390.00 0.00 
017272 13/3/200611.00148.60 0.00 
017272 27/3/200612.30166.20 0.00 
017272 19/4/200670.00945.90 0.01 
017272 19/7/20065225.0070608.00 0.80 
017272 21/8/2006426.30  5760.80 0.06 
017272 6/9/20063150 .0042567.56 0.50 
017272 13/9/20061290 .0017432.4 0 0.20 
017272 25/9/2006440.005945.90 0.06  
017272 10/10/2006123.751672.29 0.02  
017272 6/11/200622.97310.40 0.00 
017272 15/11/2006  24.75334.45 0.00  
017272 12/12/2006452.11  6109.61 0.07 
017272 27/12/2006700.009459.45 0.10 

  1.82  الجرعة السنوية

  
  

 نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين): ١٧(الجدول رقم 

  2007في المركز األول لعام 

الرقم 
 المخبري

قياس النشاط  تاريخ
في  131اإلشعاعي لليود 

 الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
لليود في الغدة 

  الدرقية
(Bq)

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
  (mSv)اإلشعاعية 

017272 10/1/200738.00513.51 0.01 
017272 17/1/2007227.002522.22 0.03 
017272 7/2/2007275.003716.22 0.04 
017272 3/4/2/00757.75780.41 0.01 
017272 24/4/2007  6.7591.21 0.00 
017272 13/6/2007Bauground  

 الجرعة السنوية                                                                                              0.1
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٢٩ 
 

في  ساعة للعاملين24شعاعي في عينات االطراح البولي نتائج قياسات النشاط اإل)18(الجدول رقم 
  2005المركز الثاني لعام 

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
 131اإلشعاعي لليود 
  24hفي عينة بول 

النشاط اإلشعاعي في 
 24hعينة بول 

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
  (mSv)اإلشعاعية 

017272  23/2/2005107142.85 0.08  
017272 18/3/20051.1910818.18 0.11  
017272 28/3/2005286010214.28 0.11 
017272 20/4/2005189675 0.01 
017272 20/8/200514100000.11 
017272 4/9/20055237142.8 0.4  
017272  3/10/20051.76.070.00 
017272  21/10/20053.311.80.00 
017272  23/12/200552518750.02 

     
017273 2/2/200512.851285000.50 
017273 16/2/20052800100000.11 
017273 10/3/2005753026892.85 0.29 
017273 20/4/2005189675 0.01 
017273 8/10/20051.76.070.07  
017273 21/10/2005  109  389.3   0.00 
017273  23/12/2005111  396.4   0.00 

  
  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين)١٩(الجدول رقم 

  2005في المركز الثاني لعام 
  

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
في  131اإلشعاعي لليود 

 الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
  في

  Bq)الغدة الدرقية

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
  (mSv)إلشعاعية ا

017272  10/10/20059121.6  0.00 
017272  23/10/2005248  2254.50.02 
017272  26/12/2005103429542.860.32 

   31918.960.34  
017273 23/10/2005  108 3085.7  0.03 
017273  26/12/20058.25235.71  0.002  
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٣٠ 
 

  عي للغدة الدرقية للعامليننتائج قياسات النشاط اإلشعا)٢٠(الجدول رقم 
  2006في المركز الثاني لعام 

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
 131اإلشعاعي لليود 

  في الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
 في الغدة الدرقية

Bq  

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
  (µSv)اإلشعاعية 

017273  26/12/20051034.009400.00 0.10 
017273 22/1/2006991.409012.70 0.09 
017273 28/2/20061484.0016488.80 0.18  
017273 26/3/20068222.0074745.50 0.82 
017273 24/4/20062290.0023131.30 0.25 
017273 21/5/2006100,40912.70 0.01 
017273 26/6/2006151.302044.60 0.02 
017273 21/7/20061787.5026286.80 0.29 
017273 22/8/2006563.807618.92 0.08 
017273 11/9/2006134.001541.66 0.02 
017273 17/10/2006151.251680.55 0.02 
017273 20/11/200640.00404.04 0.00  
017273 28/12/200648.00648.64 0.01 

  1.89  الجرعة السنوية
  اط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعامليننتائج قياسات النش)٢١(الجدول رقم 

  2007في المركز لثاني
  

الرقم 
 المخبري

تاريخ قياس النشاط 
في  131اإلشعاعي لليود 

 الغدة الدرقية

النشاط 
اإلشعاعي لليود 
في الغدة الدرقية

االندخال اإلشعاعي 
(Bq) 

الجرعة الداخلية 
 (mSv)اإلشعاعية 

017273 19/2/200723787.50240277.77 2.64 
017273 20/3/20071127.5015236.49 0.17 
017273 2/4/20075362.5054166.66 0.59 
017273 16/4/20071883.7517125.00 0.18 
017273 13/6/200713750.00167682.93 1.80 
017273 8/8/2007165.002229.73 0.02 
017273 14/8/200717187.5190972.22 2.10 
017273 12/9/20071072.5014493.24 0.16 

 7.66                                                                    الجرعة السنوية         

  
  

  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين)٢٢(الجدول رقم 
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٣١ 
 

  2006في المركز الثاني

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس النشاط 
 131شعاعي لليود اإل

 .في الغدة الدرقية

النشاط اإلشعاعي 
 في الغدة الدرقية

االندخال 
 (Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية 
  (mSv)اإلشعاعية 

017274  26/12/20058.2591.60 0.00  
017274  22/1/2006990.009000.00 0.09 
017274 28/2/200649.00544.40 0.01  
017274 26/3/200665.50595.50 0.01 
017274 24/4/200647.00474.70 0.01 
017274 21/5/200611.00100.00 0.00 
017274 26/6/200613.80186.50 0.00 
017274 22/8/2006385.005202.70 0.06 
017274 11/9/200659.00491.66 0.01 
017274 17/10/2006  96.251069.44 0.01  
017274 20/11/200697.00979.79 0.01 

  0.21 الجرعة السنوية
  

  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية للعاملين)٢٣(الجدول رقم 
  2007الثاني  في المركز

الرقم 
 المخبري

تاريخ قياس 
النشاط اإلشعاعي 

في  131لليود 
 الغدة الدرقية

النشاط 
اإلشعاعي 

لليود في الغدة 
 الدرقية

االندخال 
(Bq)اإلشعاعي 

الجرعة الداخلية اإلشعاعية 
(mSv) 

017274 19/2/2007288.752916.66  0.03 
017274 20/3/200782.501114.87 0.01 
017274 16/4/200727.50371.62 0.004 
017274 13/6/2007728.758887.19 0.10 
017274 8/8/200755.00743.24 0.01 
017274 12/9/200755.00743.24 0.01 

 الجرعة السنوية                                                                                     0.16    
  
  
  
  
  

  سنوات متتالية لخمسنتائج جرعات  العاملين ) ٢٤(الجدول رقم 
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٣٢ 
 

الرقم 
المخبري 
  للعامل
(mSv)  

جرعة عام 
٢٠٠٥  
(mSv)  

جرعة عام 
٢٠٠٦  
(mSv)  

جرعة عام 
٢٠٠٧  
(mSv)  

جرعة عام 
٢٠٠٨  
(mSv)  

  
جرعة عام 
٢٠٠٩  
(mSv)  

017268  0.06 0.21 0.45 -    
017269  0.05 0.39 0.46 1.00 1.96 

017270  0.41 0.33 0.87  0.24  1.00 

017271  1.16 0.87  4.25 1.73 2.06 

017272  0.083 1.82 0.10 -    
017273 0.98 1.79 7.66 -    
017274 - 0.21 0.16  -  1.1 

  
  

10/05/2005 15/01/2006 22/09/2006 30/05/2007

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0 LDL

Date

D
os

e(
m

S
v)

Internal Dose (Worker-017268)

  
  )017268 (نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي للغدة الدرقية للعامل ) ٧(الشكل 
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٣٣ 
 

29/06/2005 26/12/2005 24/06/2006 21/12/2006 19/06/2007

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

LDL

Date

D
os

e(
m

S
v)

Internal Dose (Worker-017269)

  
  )017269 (نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي للغدة الدرقية للعامل ) ٨(الشكل 

  

28/10/2005 28/06/2006 28/02/2007 28/10/2007 28/06/2008

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

LDL

Date

D
os

e(
m

S
v)

Internal Dose (Worker-017270)

  
  )017270 (للغدة الدرقية للعامل  نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي) ٩(الشكل 
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٣٤ 
 

10/05/2005 15/01/2006 22/09/2006 30/05/2007 04/02/2008 11/10/2008

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

LDL

D
os

e(
m

S
v)

Date

Internal Dose (Worker-017271)

  
  )017271 (نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي للغدة الدرقية للعامل ) ١٠(الشكل 

  

10/05/2005 25/10/2005 11/04/2006 26/09/2006 13/03/2007 28/08/2007

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

LDL

Date

D
os

e(
m

S
v)

Internal Dose (Worker-017272)

  
  )017272 (نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي للغدة الدرقية للعامل ) ١١(الشكل 
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18/08/2005 25/04/2006 31/12/2006 07/09/2007

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

LDL

Date

D
os

e(
m

S
v)

Internal Dose (Worker-017273)

  
  )017273 (نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي للغدة الدرقية للعامل ) ١٢(الشكل 

  

12/09/2005 20/05/2006 25/01/2007 02/10/2007

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

LDL

Date

D
os

e(
m

S
v)

Internal Dose (Worker-017274)

  
  )017274 (نتائج قياسات النشاط اإلشعاعي للغدة الدرقية للعامل ) ١٣(الشكل 
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٣٦ 
 

2005 2006 2007 2008
0

1

2

3

4

5

6

7

8

monitoring internal Dose 2005-2009 (mSv)

LDL

HDL

 W17268
 W17269
 W17270
 W17271
 W17272
 W17273
 W17274

 D
o

se
(m

S
v)

year

  
  )2009-2005 (خالل األعوام   مراقبة الجرعة الداخلية للعاملين المراقبين) ١٤(الشكل 

  

W17268 W17269 W17270 W17271 W17272 W17273 W17274
0

2

4

6

8

10

12

Comulative internal Dose 2005-2009 (mSv)

Worker

 D
o

se
(m

S
v)

 Sum

  
  ) 2005– (2009خريطة الجرعة التراكمية للعاملين المراقبين خالل األعوام) ١٥(الشكل 
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  المناقشة واالستنتاجات .٦
أن  ،دلت نتائج تحديد الجرعة اإلشعاعية الداخلية واالندخال اإلشـعاعي للعـاملين فـي المركـزين المدروسـين 

ويفضــل فــي  ،ســنويًا وبالتــالي الخطــورة بالنســبة لهــؤالء العــاملين1mSvنتــائج معظــم العــاملين كانــت أقــل مــن 
 1mSv-6mSv {هــذه الحالــة تــدوين هــذه النتــائج واالحتفــاظ بهــا، والــبعض اآلخــر كانــت النتــائج تتــراوح بــين

 ىاء دوري لمــا يســموهــذا يــدل علــى تعــرض العــاملين إلــى خطــورة متوســطة، وينبغــي فــي هــذه الحالــة إجــر }
اختيـار عـدد مـن   ( وهـذه بـدورها تتضـمن إجـراء ثالثـة أمـور  collective monitoringبالمراقبـة الجماعيـة 

ولــوحظ تجــاوز جرعــات ) العمــال وٕاجــراء مراقبــة فرديــة لهــم، مراقبــة هــواء مكــان العمــل، مراقبــة تلــوث الســطح
ويتطلـب ذلـك إجـراء مراقبـة دوريـة روتينيـة لخطـورة عاليـة   هموهـذا يـدل علـى تعرضـ 7mSvبعض العـاملين 

إجراء قياسـات مباشـرة للنشـاط اإلشـعاعي فـي الغـدة الدرقيـة وغيـر مباشـرة للنشـاط اإلشـعاعي فـي عينـة (لهم 
وذلــك لحســاب االنــدخال اإلشــعاعي والجرعــة اإلشــعاعية الداخليــة بهــدف تخفــيض ) ســاعة ٢٤إطــراح بــولي 

  .ى أدنى حد يمكن الوصول إليهالجرعة الداخلية التي تلقاها العامل إل
  :و يمكننا أن نخلص من النتائج المسجلة إلى مايلي

قياسـات غيـر (لوحظ لدى مقارنة نتائج تحديد الجرعة اإلشعاعية عن طريق تحليل عينات االطـراح البـولي  
اســات قي(، مــع نتــائج تحديــد الجرعــة اإلشــعاعية الداخليــة عــن طريــق إجــراء قياســات الغــدة الدرقيــة )مباشــرة
، أن بعض هذه النتائج لم تكن متقاربة مع وجود تفاوت كبير بـين القـيم بـالرغم مـن إجـراء القياسـات )مباشرة

ســنذكر هنــا مثــاًال مفصــال عــن إحــدى القياســات المباشــرة ، و تقريبــاً المباشــرة والغيــر مباشــرة فــي نفــس الــزمن 
  .والغير المباشرة التي تم إجراؤها

أثناء عملية تحضـير اليـود )  I-131(إلى تلوث بمادة اليود المشع 3/4/2007 بتاريخ  17271 تعرض العامل 
الحار، وتم إجراء قياسات مباشرة لليود المشع في الغدة الدرقية باستخدام عـداد  في المخبر)  I-131(المشع 

ائج كمـا ساعة باسـتخدام عـداد غامـا وكانـت النتـ ٢٤الغدة الدرقية  وقياسات غير مباشرة لعينة اطراح بولي 
  :يلي

الرقم 
  المخبري

تاريخ قياس 
النشاط 

اإلشعاعي لليود 
في الغدة  131

 الدرقية

النشاط 
  اإلشعاعي في
  الغدة الدرقية

Bq 

االندخال 
اإلشعاعي 

(Bq) 

الجرعة 
  اإلشعاعية

mSv 

تاريخ قياس 
النشاط 

اإلشعاعي في 
 البول

النشاط 
اإلشعاعي في 

  البول
Bq 

االندخال 
  اإلشعاعي

Bq 

الجرعة 
  شعاعيةاإل

mSv 

017271 3/4/2007 10725.00 144932.43 1.59 3/4/2007 213 2130000 23.43 

017271 24/4/2007 2268.75 30658.78 0.34 22/4/2007 25 250000 2.75 

 

نالحــظ مــن خــالل مناقشــة نتــائج الجــدول الســابق أن الجرعــة اإلشــعاعية الداخليــة التــي تــم حســابها عــن طريــق 
، كمــا تــم إجــراء 1.59mSvبلغــت 3/4/2007 والتــي تــم إجراؤهــا بتــاريخ ) عــداد الغــدة الدرقيــة( القياســات المباشــرة
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يـــوم مـــن القيـــاس األول وكانـــت النتيجــــة  ٢١بعـــد ) قيـــاس مباشـــر للغـــدة الدرقيـــة (فحـــص دوري آخـــر للعامـــل 
0.34mSv  واالطـراح  اعينتيجـة تفكـك النشـاط اإلشـع( ٢١وبمقارنة هذه النتيجة مع القيمـة النظريـة للجرعـة بعـد
نجد أن هذه القيمة قريبـة جـدًا مـن القيمـة الفعليـة التـي حصـلنا عليهـا  0.39mSvوالتي يجب أن تبلغ) البيولوجي 

  .عملياً 
للعامــل نفســه ) ســاعة24قيــاس للنشــاط اإلشــعاعي لعينــة اطــراح بــولي (ولقــد تــم إجــراء قياســات غيــر مباشــرة 

يـــوم مـــن إجـــراء القيـــاس األول 19وبعـــد  23.43mSv 3/4/2007وبلغـــت الجرعـــة اإلشـــعاعية الداخليـــة بتـــاريخ 
وبمقارنة هذه النتيجة مع القيمة النظرية للجرعة  2.75mSvبلغت الجرعة عن طريق القياسات الغير مباشرة 

نالحظ وجود فرق كبيـر بـين النتيجتـين، ونسـتنتج مـن ذلـك أن القياسـات  5.85mSvيوم من التعرض 19بعد 
ر دقــة وموثوقيــة مــن القياســات الغيــر مباشــرة وبالمقارنــة بــين القياســات المباشــر المباشــرة تعطــي نتــائج أكثــ

  :والقياسات الغير مباشرة وجدنا مايلي
-I(إن معدل إخراج البول من الجسم يختلف خالل سـاعات اليـوم ممـا يعنـي تغييـر تركيـز اليـود المشـع  . ١

اعة لتقــــدير االنــــدخال ســــ ٢٤بــــول عينــــة فــــي عينــــات البــــول خــــالل اليــــوم لــــذلك يجــــب تجميــــع )  131
ســـاعة بشـــكل كامـــل وهـــذا  ٢٤اإلشـــعاعي والجرعـــة اإلشـــعاعية الداخليـــة، ولقـــد تعـــذر جمـــع عينـــة بـــول

مــالوحظ لــدى العديــد مــن العــاملين المهنيــين نظــرًا لصــعوبة تحقيــق ذلــك فــي أغلــب األحيــان وصــعوبة 
ل وأخــذ العبــوة إلــى جمــع العينــة أثنــاء العمــ(ســاعة لكونهــا طريقــة غيــر مريحــة  ٢٤الحصــول علــى عينــة 
وكثيرًا ما يرفض العاملون إجراء هذا األمر ، وبالتالي اليمكن الوثـوق بنتيجـة هـذه ) البيت إلتمام الجمع

اإلشـــعاعي والجرعـــة  لســـاعة وال يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا فـــي تقـــدير االنـــدخا٢٤العينـــة أنهـــا تمثـــل عينـــة 
  .عن التعرض اإلشعاعياإلشعاعية الداخلية، ولكن يمكن استخدامها كوسيلة للكشف 

قبـل القيـام بعمليـة الجمـع أو )  I-131(تلوث العبوات التي استخدمت لجمـع العينـات بمـادة اليـود المشـع  . ٢
أثنائها، وذلك إما نتيجة بقائها لفترة طويلة في المخبر الذي تم فيه التحضير، أو ربما لحـق بهـا التلـوث 

 .شة العاملينمن أيدي العامل نفسه، وهذا ما تبين لنا لدى مناق

ساعة تمثل النشاط اإلشعاعي في االطراح فقـط، ولكـن التمثـل محتـوى الغـدة  ٢٤إن جمع عينة اطراح  . ٣
  thyroid blocking agentالدرقيــة وبشــكل خــاص إذا تــم اســتخدام عامــل إشــباع للغــدة يــود البوتاســيوم 

ل اإلشـــعاعي والجرعـــة توصـــلنا إلـــى ضـــرورة االعتمـــاد علـــى قياســـات الغـــدة الدرقيـــة فـــي تحديـــد االنـــدخا
  :نظرًا لألسباب التالية ٢٠٠٦اإلشعاعية الداخلية بدءًا من عام 

 تعتمد على القياس المباشر لليود المشع في الغدة الدرقية باستخدام كاشف إشعاع خارج الجسم 

  ١٣١تعتبر طريقة سريعة فهي التحتاج لفترة زمنية طويلة إلجراء قياس النشاط اإلشعاعي لليود  

 طريقة مريحة وسهلة التطبيق بالنسبة للشخص المعرض تعتبر. 
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 المحتبس في الغدة الدرقية،  ١٣١تسمح بالحصول على تقدير دقيق للنشاط اإلشعاعي لليود
تحدد العالقة بين الكمية المستبقاة بالجسم وكمية االندخال الفعلي بداللة زمن القياس وبالتالي 

)mt (بدقة أكثر لتحديد  الجرعة اإلشعاعية الداخلية.  
أجريت قياسات تحديد النشاط اإلشعاعي في الغدة الدرقية باستخدام عداد الغدة الدرقية وبالتالي تحديد 

يوم  14االندخال اإلشعاعي والجرعة اإلشعاعية الداخلية للعاملين المعرضين مهنيًا لليود بشكل دوري كل 
  :    ايليالمناقشة تبين لنا م نتيجةتقريبًا، وتم تدوين النتائج و 

وهذه الجرعة تعتبر مرتفعة قليًال بالنسبة µSv  116.5كانت 017271لوحظ أن جرعة العامل  24/1/2006بتاريخ 
يجب بعد  ثمانية أيام من التعرض وفي حال عدم تعرض العامل لإلشعاع مرة أخرى أن ,إلجراء قياس واحد، 

العامل كانت في المرة التالية وبتاريخ ولكن لوحظ أن جرعة هذا µSv 58.25تكون جرعة العامل نظرياً 
)  I-131(بالرغم من أن العامل لم  بتحضير أو توزيع مادة اليود المشع  µSv  85.8لهذا القياس  30/1/2006

خالل هذه الفترة إال أنه دخل إلى المخبر لفترة بسيطة وكان يرتدي الكمامة، تم التحقيق في هذا األمر فلوحظ 
خدمها العاملين في هذا المركز تحوي على فالتر ملوثة بشكل كبير بمادة اليود المشع أن الكمامات التي يست

)I-131  (اإلشعاعي الموجود على هذه الفالتر باستخدام مطيافية غاما حصلنا على  ط، وعندما تم عد النشا
ل كبير بمادة ، كما لوحظ وجود بعض المواد والعبوات الملوثة بشك131تعداد عال للنشاط اإلشعاعي لليود 

  .في المخبر نفسه نتيجة استخدام جهاز المسح اإلشعاعي)  I-131(اليود المشع 
  

  :وتم اقتراح مايلي
تغيير فلتر الكمامة بعد كل استخدام، واستخدام فلتر نظيف عوضًا عنه، ويترك الفلتر القديم       .١

شعاعي لليود لمدة شهر في مكان مخصص لذلك حتى يتم تفكك النشاط اإلبدون استخدام 
المشع وفي حال استخدام الفلتر القديم من جديد يجب قياسه باستخدام مطيافية غاما للتأكد 

  .من خلوه من التلوث اإلشعاعي
لوحظ بعد عملية تغيير الفالتر انخفاض الجرعة اإلشعاعية لهؤالء العاملين بشكل ملموس  .٢

قية لهؤالء العاملين كانت قريبة حتى أن نتيجة قياس النشاط اإلشعاعي لليود في الغدة الدر 
 .من حد الكشف للجهاز

نفس جرعة  017273وجدنا أثناء عملية إجراء القياسات أن الجرعة اإلشعاعية للعامل  22/1/2006بتاريخ 
في نفس المخبر )  I-131(، وهما يعمالن في تحضير مادة اليود المشع 99µSvوهي 017274العامل 
  )عمل خالل هذه الفترة واآلخر لم يعملأي أن أحدهم (بالتناوب  ولكن

  
دخل  017273، أما العامل أجرى التحضيرهو الذي  017274وعند االستفسار عن السبب تبين أن العامل 

أي عمل  واستنتجنا من ذلك وبعد التحري عن السبب بوجود خلل  المخبر لفترة بسيطة ولكن لم يجر إلى
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لمخبر مما أدى إلى تعرض العامل إلى استنشاق أبخرة اليود فني في الساحبات الهوائية الموجودة في ا
بشكل مباشر، وتم ١٣١بالرغم من عدم قيامه بأي عمل يؤدي للتعرض اإلشعاعي لليود )  I-131(المشع 

إبالغ األشخاص المسؤولين عن ذلك لتالف حدوث التلوث اإلشعاعي وبعد إصالح الساحبات الهوائية 
القياسات الدورية التالية انخفاض في جرعات هؤالء العاملين بشكل  الموجودة في المخبر لوحظ في

  ..ملحوظ
لمرة واحدة، وعزي السبب إلى  µSv 820لجرعة عالية  017273تعرض العامل 26/3/2006بتاريخ  لوحظ 

انسكاب المادة المشعة يود الصوديوم أثناء توزيع هذه المادة في أمبوالت، مما أدى إلى استنشاق كمية 
  .أثناء العمل)  I-131(ة من اليود المشع كبير 

بالرغم  017274أعلى بكثير من جرعة العمال  017273لوحظ أيضًا أن جرعة العامل  24/4/2006بتاريخ 
 017273وعزي السبب إلى أن العامل  ،لمادة المشعةأجرى تحضير لهو الذي  017274من أن العامل 

واستنتجنا من ذلك على أخرى في عيادة طبية )  I-131(ع اليود المشمادة أحد األطباء في تحضير ساعد 
في كافة العيادات الطبية )  I-131(ضرورة تعميم إجراء المراقبة اإلشعاعية للعاملين باليود المشع 

  .الموجودة في محافظات القطر العربي السوري نظرًا لوجود التلوث اإلشعاعي في بعض هذه العيادات
  

  :النتائج .٧
  :نتائج التي حصلنا عليها توصلنا إلى مايليوبعد مناقشة ال

 .إخضاع العاملين لدورة إلزامية في الوقاية اإلشعاعية و التعرض المهني و الطبي  .١

يجب متابعة إجراء المراقبة الدورية اإلشعاعية للعاملين المهنيين المعرضين لليود المشع الذين تجـاوزت  .٢
  .1mSvجرعتهم السنوية 

وذلـــك نظـــرًا لوجـــود  1mSvاقبـــة للعـــاملين الـــذين لـــم تتجـــاوز جـــرعتهم الســـنوية يفضـــل متابعـــة إجـــراء المر  .٣
بعـض القــيم العاليـة للجرعــة خــالل العـام الــذي تمـت فيــه المراقبــة، وللتأكـد مــن سـالمة العمــل اإلشــعاعي 

 .ووجود الظروف اآلمنة لهؤالء العاملين

فــي محافظــات )  I-131(ليود المشــع يجــب تعمــيم إجــراء المراقبــة اإلشــعاعية الداخليــة لكافــة العــاملين بــا .٤
 .القطر العربي السوري

 .يجب التأكد من سالمة الساحبات الهوائية الموجودة في المخابر اإلشعاعية .٥

أثنـــاء عمليـــة تحضـــير المـــادة المشـــعة ( يجـــب تغييـــر الفلتـــر الخـــاص بالكمامـــة التـــي يســـتخدمها العامـــل  .٦
 .شعةبعد كل عملية تحضير أو توزيع للمادة الم) وتوزيعها

)  I-131(يجب إجراء مراقبـة المسـح اإلشـعاعي لمكـان العمـل الـذي يـتم فيـه تحضـير مـادة اليـود المشـع  .٧
 .للتأكد من خلو المخبر من أي تلوث إشعاعي
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بأقصــى ســرعة ممكنــة مــع إمكانيــة )  I-131(يجــب إجــراء العمــل عنــد التعامــل مــع مــادة اليــود المشــع  .٨
اإلشـعاعي للشـخص  ضلمخبر، وذلك لتقليل إمكانية التعر التناوب في العمل مع عامل آخر من نفس ا

 .العامل

ضــرورة وجــود قواعــد ونظــم لتحقيــق متطلبــات الوقايــة اإلشــعاعية أثنــاء العمــل فــي تلــك المجــاالت وهــذه  .٩
 .القواعد توضح المتطلبات األساسية للوقاية من اإلشعاع

  كلمة شكر .٨
لدعم وتشـجيع هـذا العمـل  د رئيس قسم الوقاية واألمانوالسي نود أن نشكر السيد المدير العام إبراهيم عثمان

  .والسيد محمد حسن للمساهمة في قياس العينات ولجميع من ساهم في هذا العمل
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Assessment of intake and internal radiation dose for exposed 
Persons to iodine131 by uptake technique 

 
M.H.Kharita, M.Maghrabi, A.Aaba, W. Doubal Department of protection and Safety, 
Atomic Energy Commission of Syria Damascus p.o.Box 6091, Syria. 

 
ABSTRACT 

 
Workers who prepare and inject iodine I131 at the medical centers in Syria are   
potentially exposed to the radioactive intake by ingestion or inhalation during preparation 
or injection processes, the received amount of the radioactive intake differs according to: 
First: The amount of the I131 that released during the preparation or injection processes. 
Second: the work conditions and the applying ways of the radiation protection principles. 
Because of this radioactive intake the thyroid gland may expose to amounts of I131 which 
may negatively affect the health of the workers  
 This work presents the development of in vivo (direct  thyroid measurement by using 
thyroid gland counting) and in vitro bioassay techniques (urine sample measurement by 
using gamma spectrometry) aimed to quantify incorporation of radionuclide used in 
Nuclear Medicine and other radioisotopes center in Syrian Arab republic, we have done 
comparison between two methods and we arrived the necessity of dependant on vivo 
method because its easy for applying and gave a good and more reliable results from the 
results get them in vitro method. 
The results of assessment intake and yearly internal dose for workers in atomic energy 
commission and other medical centers show that some workers results were lower than 
1mSv, there is no risk and no need for routine monitoring programme, prefer in this case 
registration the results, the results of other workers were between (1mSv-6mSv), workers 
classified as low risk, prefer making of collective monitoring which include three matters 
(shows some workers to do individual monitoring, airborne activities by means of fixed 
monitors or simple procedures such as nose blow samples may be regarded as sufficient, 
monitoring of surface contamination), and the results of yearly internal dose for some 
workers was exceed 7mSv, this worker classified as high risk must be monitored 
individually, allowing a reliable estimation of the annual exposure and ensuring that the 
need for protective actions is recognized in time.      

 
      KEY WORDS: I131, internal monitoring, bioassay, thyroid gland counting 
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  ملحق
  ) I-131(اإلجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها أثناء استخدام اليود المشع 

  
  :بما يلي I-131ع اليود المشع يمكننا أن نلخص أهم اإلجراءات الوقائية المتخذة أثناء التعامل م

  بفـك المغلفــات بالترتيــب 131يجـب أن يقــوم العامـل نفســه قبـل فــتح أي علبــة تحتـوي علــى يـود مشــع
حول المنبع مع ضرورة إتباع كافة التعليمات الخاصة بالفتح واإلغـالق اآلمنـين وكـذلك إتبـاع كافـة 

  .اإلجراءات الوقائية لتجنب التلوث اإلشعاعي
 المشــع  يجــب حفــظ اليــود)I-131  ( غيــر المســتخدم فــي أمــاكن مناســبة للتخــزينfume hood مــع ،

 .ضرورة حفظ المواد ذات الفعالية العالية في الحاويات الرصاصية الخاصة بها

  يجب التعامل مع المواد المشعة المفتوحة بطريقـة تقلـل مـن األخطـار الناتجـة عـن التلـوث والتشـعيع
 .إلى أقل حد يمكن التوصل إليه

 جــب التحقــق مــن التــدريب الكــافي والمناســب للعــاملين معهــا وذلــك للتأكــد مــن أن التــداول بهــا يــتم ي
 .بالشكل المطلوب اآلمن

  يجب على المتعاملين مع اليود المشع)I-131  ( ارتداء المالبس الوقائية المناسبة للعمل في مخبـر
لركبة وذات أكمام طويلة، مـع النظائر المشعة، ويجب أن تكون هذه المالبس طويلة إلى ما تحت ا

ضرورة ارتـداء الـرداء الرصاصـي كمـا يجـب أن تكـون هـذه المالبـس قابلـة للتعقـيم مـع ضـرورة عـدم 
 .ارتدائها خارج المخبر

  يجـــب ارتـــداء القفـــازات الواقيـــة أثنـــاء التعامـــل مـــع اليـــود المشـــع)I-131  ( ويفضـــل وضـــع قفـــازات
مقلوب بهدف إبقاء أي تلـوث ممكـن علـى السـطح ويجب عند نزع القفازات نزعها بشكل . مضاعفة

 .الخارجي للقفاز على السطح الداخلي بعد نزعه، وذلك لتقليل خطر انتشار التلوث

  يجــب إنجــاز كافــة األعمــال التــي تتطلــب التعامــل مــع المــواد المشــعة فــي صــواني مفروشــة بطبقــة
إتيلـين، ويجــب حفـظ كافــة ورقيـة كتيمـة مصــنوعة مـن مــواد ماصـة تسـتخدم لمــرة واحـدة مثــل البـولي 

المــواد المشــعة المحفوظــة فــي أوان قابلــة للكســر فــي أوعيــة خاصــة غيــر قابلــة للكســر حفاظــًا علــى 
 محتواها

  يجــب اســتخدام بيــاالت ذات أغطيــة مطاطيــة محكمــة الســد للتعامــل مــع الســوائل المشــعة واســتخدام
 .السرنجات واإلبر لفتح فوهة الحاويات

 حاليــل بواســطة الفــم فــي مخــابر النظــائر المشــعة، ويمنــع علــى األشــخاص يمنــع منعــًا باتــًا ســحب الم
 .المصابين بجروح مفتوحة العمل مع المنابع المفتوحة

 يمنع األكل والشرب واستخدام أدوات التجميل داخل المخبر. 
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  يفضــل فــي حــال اســتخدام كميــات عاليــة مــن مركبــات اليــود المشــع)I-131  ( اســتخدام فلتــر فحمــي
 .حبة الهواءعلى مخرج سا

  يجب غسل األيدي بشكل سريع بعد استخدام اليود المشع)I-131  (أو إحدى مركباته. 

  يجب عند التعامل مـع اليـود المشـع)I-131  ( إتمـام العمـل بالسـرعة القصـوى وذلـك لتخفـيض كميـة
 .التعرض اإلشعاعي لليود المشع وبالتالي تخفيض الجرعة الداخلية المحتمل أن يتلقاها العامل

  ينصـــح جميـــع األفـــراد الـــذين يتعرضـــون لليـــود المشـــع بكميـــات كبيـــرة المشـــاركة فـــي برنـــامج قيـــاس
 .الجرعات الداخلية

  يجــب معرفــة الخلفيــة الطبيعيــة اإلشــعاعيةbackground  قبــل المشــاركة فــي برنــامج قياســات الغــدة
 )إجراء قياس للعامل قبل بدء التعامل مع المواد المشعة( الدرقية 

 131قياس الغدة الدرقية خالل أربعة أيام من لحظة التعرض لليود المشع يفضل إجراء. 

 يجب معرفة اليوم الذي تم فيه التعرض اإلشعاعي لليود إلجراء ما يسمى بالمراقبة الخاصة. 

  فــي حــال التعــرض المتكــرر الروتينــي لليــود المشــع يفضــل إجــراء مــا يســمى المراقبــة الروتينيــة كــل
 .الشهر على األقليوم أو مرة واحدة في 14
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