
�������	��
���	���������	
������	�������	���
�

��������	
����������������

�������������������

���

���� !"#!

$%$&��	��'��	(��)
���*+�
������,��-���.��)/0��1�)2����	��

��� 3���4�5���&�6�7�8�9:

3���4�5���&�6�7�8�9:

.;<��*	<����2=>��

?(@ ���� 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



 
 
 
 
 
 مستخمصال

في تشخيص ستخدم يالذي ضمن اختصاص الطب النووي  ةاألساسيواحدًا من النظائر المشعة يعتبر اليود المشع 
يتعرض لو الجميور واألقارب نتيجة معالجة فرط  وبالتالي يمكن اعتباره المصدر الرئيسي الذيومعالجة المرضى 

جرى في ىذه الدراسة قياس معدل الجرعة  .المشع نظيرالبيذا  عالجينالمرطان الغدة الدرقية عند المرضى الدرق وس
فترات مختمفة بعد  عمىوكذلك  ،اإلشعاعية لعينة عشوائية من المرضى عمى مستويات مختمفة من جسم المريض

قدار التعرض اإلشعاعي لمعاممين في تعيين متعرضو بيدف الحصول عمى قاعدة بيانات محمية يمكن استخداميا 
 المرافق ليذا النوع من التعرضات. والزوار
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 131-تقيم التعرض اإلشعاعي الناتج عن المرضى المعالجين باليود
Radiation Exposure Estimation from Patient Treated by I-131 

  (6)وأ. أنجق (6)لحفي  .ي
 وريةالجميورية العربية الس -6996ص.ب.  –دمشق  ىيئة الطاقة الذرية السورية-قسم الوقاية واألمان (6) 

 
 مقدمة: -1

طبقــت المعالجــة اإلشــعاعية فــي بدايــة األربعينــات مــن القــرن العشــرين حيــث اســتخدمت األشــعة الســينية وأشــعة  امــا 
مصـادر المشـعة المفتوحـة فـي طرائق أخرى استخدم فييـا ال تفي معالجة األورام وقد تطور  69-الصادرة عن الكوبالت

 thyroid and parathyroid diseaseمعالجـة أورام الغـدة الدرقيـة فـي  636-المعالجـة اإلشـعاعية حيـث اسـتخدم اليـود

and cancer of the thyroid  ًلمخواص االستقالبية لمغدة الدرقية وولعيا في قنص اليود. وذلك نظرا 
  

تشمل إجراءات الوقاية اإلشـعاعية التـي تمـي المعالجـة بالمصـادر المشـعة المفتوحـة عمـى التوصـيات المتعمقـة بجرعـات 
ويعــود ذلــك لكــون كميــة المــادة المشــعة التــي يتناوليــا لكــادر الطبــي والقــائمين عمــى العنايــة بالمرضــى وعمــوم النــاس.  ا

 7.2GBqو 1.110GBq (30mCi)المــريض )الجرعــة العالجيــة( فــي بعــض الحــاالت عاليــة والتــي تتــراوح مــا بــين 

(200mCi).  دي إلى تعرض إشعاعي عـالي فـي المحـيط لممريض عمى دفعة واحدة األمر الذي يؤ ىذه الجرعة تعطى
األمر الـذي يتوجـب معـو عـزل  ،جرعة اإلشعاعية التي تمقاىامقدار ىذه لمريض لعدة أيام تبعًا للمكان وجود االمجاور 

المريض في  رفة خاصة لفترة من الزمن إلى أن يتناقص مقـدار التعـرض اإلشـعاعي إلـى حـد معـين تحـدده السـمطات 
 المصـادر المشـعة المفتوحــةفيمـا يتعمـق بــاإلجراءات الواجبـة بعـد المعالجـة باســتخدام  ،ناحيـة اانيــة. مـن [1,2] الرقابيـة

الحصـول والغايـة مـن ىـذه الدراسـة  فإن األمر يتطمـب وضـع حـدود لجرعـات عمـوم النـاس وأقـارب المرضـى وا خـرين.
عقـب إعطـاء الجرعـة  636-المشـع عمى تقدير كمي لمقدار التعرض اإلشعاعي الناتج عن المرضى المعالجين بـاليود

وبعد ذلك لمدة االاة أيام متتالية وتحميل النتائج األمر الذي يمكننا من الحصول عمى قاعدة بيانات مباشرة اإلشعاعية 
 .في تعيين مقدار التعرض اإلشعاعي لمعاممين والزوارمحمية يمكن استخداميا 

 

 :ة العملاألجهزة واألدوات المستخدمة في هذه الدراسة وطريق -2

 636-مــن أجــل الحصــول عمــى تقــدير كمــي لمعــدل التعــرض اإلشــعاعي النــاتج عــن المرضــى المعــالجين بــاليود المشــع
 GRAETZتميسـكوبي نمـوذج مـع كاشـف إشـعاعي   GRQETZ X5 نمـوذج  اسـتخدم جيـاز مسـش إشـعاعي رقمـي

Telescope Probe DE وباسـتخدام  لطاقة الذرية السـوريةفي ىيئة ا ةلمقياسات اإلشعاعي معاير في المخبر الوطني
متر( كما استخدم حاجز متحرك كـدرع  3إجراء القياسات عمى مسافة بعديدة عن المريض )حوالي ىذا الجياز يمكننا 

بــين المــريض والعامــل خــالل إجــراء القيــاس وىــو عبــارة عــن حــاجز وقايــة متحــرك مــزود بطبقــة مــن يفصــل مــا واقــي 
خالل إجراءات  ووتخفيض الجرعة التراكمية للمفني ل تأمين الوقاية اإلشعاعية وذلك من أج .سم 3بسماكة الرصاص 

 القياس لمعدل الجرعة الناتجة عن المريض بعد تناولو الجرعة اإلشعاعية.
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I)باليود المشـع خضعوا لممعالجة  اً مريض واانان وتسعونمائة عينة عشوائية تتضمن تناولت الدراسة 
131

تـم تـوزيعيم  (
كمـا يبـين الجـدول (، 6لجرعة اإلشعاعية التي تمقتيا كل فئة كما ىو مبين في الجـدول )مقدار ائات تبعًا لعمى االث ف

 .( متوسط العمر والوزن والطول بالنسبة لممرضى الذين شممتيم الدراسة موزعين حسب الفئات والجنس2)
ا جـرى قيـاس معـدل مـك 636-جرى عزل المرضى في  رف عزل خاصة وذلك عقب تمقييم جرعة إشعاعية من اليود

مسـتوى متر مـن جسـم المـريض عنـد  6عمى مسافة و ساعة من الحقن  48ساعة و 24الجرعة اإلشعاعية بعد ساعة و
 وسجمت النتائج في سجل خاص أعد ليذه الغاية.البطن )الماانة( والدرق والركببتين 

 
 تيا كل فئةالتي تمق 636-( توزع المرضى والجرعة اإلشعاعية من اليود6الجدول )

 النشاط اإلشعاعى )الجرعة( الفئة
 عدد المرضى 

 الكمي إناث ذكور
 A 3.700 GBq (100 mCi) 16 93 109الفئة 
 B 5.550 GBq (150 mCi) 23 41 64الفئة 
 C 7.400 GBq (200 mCi) 6 13 19الفئة 

 192 147 45 العدد الكمي لممرضى
 

 لممرضى الذين شممتيم الدراسة ولكل فئة عمى حده ( متوسط العمر والطول والوزن2الجدول )

 الفئة
 (kg)متوسط الوزن  (cm)متوسط الطول   (years)متوسط العمر 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 A 43.56 41.88 168.38 158.51 82.81 78.72الفئة 

 B 59.17 42.80 172.78 158.85 97.91 78.63الفئة 

 C 39.00 42.69 174.50 158.15 75.00 78.27الفئة 

 
  :النتائج التجريبية وتحميمها -3

وبالتـالي المرضـى  المسـتخدم فـي معالجـةضـمن اختصـاص الطـب النـووي  األساسـي النظيـر المشـعيعتبر اليود المشع 
الـدرق وسـرطان الغـدة نشـاط يتعـرض لـو الجميـور واألقـارب نتيجـة معالجـة فـرط  يمكن اعتباره المصـدر الرئيسـي الـذي

 عـن طريـق الفـمباليود المشع ىي أكار الطرائق شيوعًا لممعالجة و  .المشع نظيرالبيذا  عالجينالمقية عند المرضى الدر 
أو الحقـــن الوريـــدي لمســـوائل، أو إدخـــال المحمـــول الغـــروي بـــالتقطير داخـــل التجـــاويف فـــي الجســـم  )ســـائل أو كبســـول(

 (sodium iodide-131) 636-عمــى يــود الصــوديوم)المعالجــة داخــل التجــاويف(. تشــتمل مــواد المعالجــة الجيازيــة 
 (Sv/hr)( متوسـط معـدل الجرعـة اإلشـعاعية 3) بـين الجـدولوي الدرق أو سرطان الغـدة الدرقيـة،نشاط لمعالجة فرط 
وعمـى اـالث مسـتويات مختمفـة مـن الجسـم   636-الناتجة عن المرضى عقـب إعطـاء جرعـة اليـودمتر  6عمى مسافة 
فـي المسـتويا ت  حيـث جـرى قيـاس معـدل التعـرض اإلشـعاعي لكـل مـريض عمـى حـدة والركبـة  الـدرقة، مستوى الماانـ
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الناتجــة عــن  (Sv/hr)لمعــدالت الجرعــة اإلشــعاعية أخــذ المتوســط الحســابي  . ومــن اــموعمــى فتــرات مختمفــةالاالاــة  
  .636-المرضى عقب إعطاء جرعة اليود

 
 636-الناتجة عن المرضى عقب إعطاء جرعة اليود (Sv/hr)( متوسط معدل الجرعة اإلشعاعية 3الجدول )

Group Sex Time 
Average Dose Rate (Sv/hr) 

Thyroid Bladder Knee 

Group A 

(3.700 GBq) 

Female 

1hr 128.04 153.63 129.09 

24hr 35.74 42.20 34.98 

48hr 14.56 16.47 12.74 

Male 

1hr 120.19 134.06 113.56 

24hr 35.31 42.19 37.69 

48hr 17.13 19.63 15.81 

Group B 

(5.550 GBq) 

Female 

1hr 185.15 222.83 209.39 

24hr 54.63 65.44 54.49 

48hr 27.24 26.66 21.88 

Male 

1hr 178.74 220.30 220.30 

24hr 58.70 67.74 54.04 

48hr 23.13 27.04 21.35 

Group C 

(7.400 GBq) 

Female 

1hr 280.92 329.69 282.08 

24hr 63.23 75.62 63.15 

48hr 22.54 27.77 23.62 

Male 

1hr 258.67 316.67 243.33 

24hr 78.17 94.50 79.33 

48hr 28.17 33.00 25.17 

 
متوسط معدل ( 2كما يبين الشكل )لممرضى الذكور  (µSv/hrمعدل الجرعة اإلشعاعية )متوسط ( 6)يبين الشكل 

معدالت الجرعة الخارجية تتناقص ( أن 2و 6يالحظ من األشكال ) .( لممرضى اإلناثµSv/hrالجرعة اإلشعاعية )
كما يتم التخمص منيا في البول في أول يومين بعد المعالجة. بسرعة. وكنتيجة فإن الكمية األكبر من اليود المشع 

الناتجة عن المرضى  (Sv/hr)أنو ال تدل النتائج عمى وجود فوارق كبيرة في متوسط معدل الجرعة اإلشعاعية 
بين الذكور واإلناث ضمن الفئة الواحدة في حين لوحظ اختالف ممموس في  متوسط  636-عقب إعطاء جرعة اليود

الجرعة بين الفئات الاالاة وخاصة بعد ساعة من إعطاء الجرعة وذلك نظرًا الختالف النشاط اإلشعاعي لكل معدل 
اختالف ممموس في  متوسط معدل الجرعة بين  أيساعة عمى إعطاء الجرعة فمم يالحظ  48فئة أما بعد مرور 

  .الفئات الاالاة
[  3يض متوافق مع التوصيات الدولية في ىذا المجال]كما يالحظ أن معدل الجرعة اإلشعاعية عند تخريج المر 

باإلضافة إلى أن الجرعة اإلشعاعية التي يتعرض ليا أقرباء المرضى من خالل االحتكاك أقل من الجرعة السنوية 
 .ICRP (1991) [5]وفقًا لتوصيات  6mSv[ والتي تساوي 4الموصى بيا لمجميور )عموم الناس( ]
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 ( لممرضى الذكور Sv/hrالجرعة اإلشعاعية )( متوسط معدل 6الشكل )

متوسط معدل الجرعة اإلشعاعية )ذكور(

y = 0.1226x2 - 10.914x + 269.46
R2 = 1

y = 0.0795x2 - 7.2069x + 185.87
R2 = 1

y = 0.0624x2 - 5.2505x + 125.38
R2 = 10
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 اإلناث ( لممرضىSv/hr( متوسط معدل الجرعة اإلشعاعية )2الشكل )

متوسط معدل الجرعة اإلشعاعية )إناث(

y = 0.1653x2 - 13.597x + 294.35
R2 = 1

y = 0.0965x2 - 8.0862x + 193.14
R2 = 1

y = 0.0666x2 - 5.6782x + 133.65
R2 = 1
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 االستنتاجات والمقترحات  -4
 ( أن 2و 6يالحظ من األشكال ) معدالت الجرعة الخارجية تتناقص بسرعة. وكنتيجة فإن الكميـة األكبـر مـن اليـود

 Driver andأصـدر كـل مـن  2996فـي عـام ، بول في أول يـومين بعـد المعالجـةالمشع يتم التخمص منيا في ال

Packer  مــريض خضــعوا لممعالجــة بــاليود المشــع مــن أجــل  674تقريــرًا حــول تصــريف نشــاط إشــعاعي نــاجم عــن
سـاعة األولـى بعـد  24 ـ% مـن النشـاط المحقـون تـم طرحيـا فـي الـ55سرطان الغدة الدرقيـة. وقـد وجـدوا أن حـوالي 

 .[6] ساعة الاالاة 24% خالل ال 6ساعة الاانية و  24% خالل ال 22لجة و المعا

  عمى وجود فوارق كبيرة في متوسط معدل الجرعة اإلشعاعية التي حصمنا عمييا ال تدل النتائج(Sv/hr)  الناتجة
ف بــين الــذكور واإلنــاث ضــمن الفئــة الواحــدة فــي حــين لــوحظ اخــتال636-عــن المرضــى عقــب إعطــاء جرعــة اليــود

ممموس في  متوسط معدل الجرعة بين الفئات الاالاة وخاصة بعد ساعة من إعطاء الجرعة وذلك نظرًا الخـتالف 
ســـاعة عمـــى إعطـــاء الجرعـــة فمـــم يالحـــظ  اخـــتالف مممـــوس فـــي   48النشـــاط اإلشـــعاعي لكـــل فئـــة أمـــا بعـــد مـــرور 

 .متوسط معدل الجرعة بين الفئات الاالاة

 سباب من أجل أحد األعقب إعطاء الجرعة باإلقامة في المشفى  131-اليودالمعالجين ب إلزام المرضى يجب
  [7] التالية
حجز وعزل المريض سوف يخفف الجرعة لمجميور واألقارب ولكن يؤدي إلى زيادة الجرعات المينية لمكادر  .1

 الطبي.
المشعة إلى  يمكن جمع وتخزين الفضالت السائمة الناتجة عن المرضى في المشفى لتقميل تصريف المواد .2

 شبكة المجاري العامة. 
 تعرض  إلى حصول تعرض لجرعات عالية (مصدر ألشعة  اما عالية الطاقة)المشع المفتوح  131-يؤدي اليود(

ىنـاك تعـرض كـامن يمكـن كمـا أن  لكل من الكادر الطبي وعموم الناس والقـائمين عمـى الرعايـة واألقـارب خارجي(
تي التعــرض بعــين االعتبــار عنــد ليجــب أخــذ كــال حــالــذلك المــريض. أن يــنجم عنــد حصــول تمــوث إشــعاعي مــن 

في المراكز التي يطبق  ووأمن وآمان المصادر المشعة بالوقاية اإلشعاعيةصيا ة التوصيات والمتطمبات الخاصة 
 .فييا ىذا النمط من المعالجة

 ( عنــد حســاب ســماكة جــدران  ــرف ا3يمكــن االســتفادة مــن القــيم المبينــة فــي الجــدول ) لعــزل لممرضــى المعــالجين
 131-حســاب متوســط الجرعــة اإلشــعاعية النــاتج عــن المرضــى المعــالجين بــاليودمــن بــاليود المشــع حيــث يمكننــا 

 خالل فترة العزل.
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 شارك في ىذا العمل 
 قسم الوقاية واألمان –عضو ىيئة مخبرية  –السيد ابراىيم أبو ديب  -

o مساىمة في قياس جرعات المرضى وتسجيل النتائج 

 في مشفى البيروني الجامعي )سابقًا( يةرئيس قسم الفيزياء الطب –السيد عبد القادر سعدية  -

o  اإلشراف عمى عممية قياس جرعات المرضى 

  السادة الفيزيائيين في قسم المعالجة باليود المشع في مشفى البيروني الجامعي -

o لمساعدة في عممية القياس لجرعات المرضى المعالجين باليودا 
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 ستبذألل  نتقدم ببلشكس الجصٌل العولنهبٌة هرا  هع

 الكسٌوةالدكتىز الودٌس العبم لتشجٍعه وزعبٌته 

 للبحث العلوً فً الهٍئة.

قسن الىقبٌة  زئٍس حود سعٍد الوصسي الدكتىز هو

 واألهبى لسعبٌته لهرا العول.

 لوسبهوتهنلوستشفى البٍسونً الجبهعً   خبص شكس

 فً إنجبش هرا العول. الفبعلة

 والتقدٌس الشكسجوٍعُب كل  لهن
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Health Physics Division, Protection and Safety Departement 

AECS, P.O.Box 6091, Damascus, SYRIA 

 
 
Abstract 

Radioactive iodine is the main radiopharmaceutical substance in the nuclear medicine 

field which used in diagnosis and treatment of patients suffering from thyroid cancer; 

thus it can be considered as the main source of the public and patient relative exposure. 

In this study, 192 patients were selected randomly and their radiation dose rate was 

measured at different levels of the patient's body (thyroid, knee, bladder) after one, 

twenty four  and forty eight  hours from availing the prescript quantity of the I-131. The 

collected data may serve in estimating the worker and public exposure related to the 

patient treated by I-131.  

 

Keywords: Radiation protection, radiotherapy, I-131 treatments 
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