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 ذا الفصل أهذاف ه
المشعة المستخدمة فً تشخٌص  النكلٌداتالتعرف على •

 األورام أو معالجتها فً الطب النووي

 دراسة طرائق التصوٌر فً الطب النووي•

 Scintigraphy  الومضانًالتصوٌر –

  SPETالتصوٌر المقطعً اإلصداري األحادي الفوتون –

Single Photon Emission Tomography 

  PETالتصوٌر المقطعً اإلصداري الثنائً الفوتون  –

Positron Emission Tomography  

Two Photon Emission Tomography 

 Radiotherapyالمعالجة فً الطب النووي  •
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 تقفي أو تعقة أثز التفاعالت الحيىية والفيشيىلىجية
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 فً اإلشعاعٌة النشاطٌة ذات النظائر أو النكلٌدات استخدام ٌشٌع
 التفاعالت أثر تقتفً tracers كقفاءات والطبٌة الحٌوٌة البحوث

 .والفٌزٌولوجٌة الحٌوٌة

     الترٌتٌوم أو     كالكربون المشعة النظائر أحد إدخال عملٌا   ٌتم 

   .الجسم فً تحقن التً الجزٌئات فً........

 العضوٌة فً حركتها أثناء فً الموسومة الجزٌئات تعقب ٌمكن إذ  

 .كٌمٌائٌة تفاعالت إلى تخضع عندما أو

 أجزاء عن أو) الموسومة الجزٌئات هذه وجود عن الكشف ٌمكن 
 أو Geiger غاٌغر بعداد (كٌمٌائً لتحول تخضع كانت إذا منها

 . ومضانً ادبعد  
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 التصىيز الشعاعي الذاتي

 ذاتًال الشعاعً التصوٌر عن مثال

(a)نباتٌة لورقة ذاتٌة شعاعٌة صورة 
 .ثانٌة ثالثٌن مدة       لـ تعرضت

(b) الدنا انقسام تظهر صورة 
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14CO
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ٌتتتم الكشتتف عتتن اإلشتتعا  الصتتادر 

اد أو بعتتتتتتتد   ملتتتتتتتر غتتتتتتتاٌغربعتتتتتتتداد 

 .ومضانً



 الشائعة المستخذمة في التشخيص الطثي الىكليذات

 medical diagnosis  الطبً التشخٌص فً ٌشٌع•

      المماكب  radionuclide اإلشعاعً النكلٌد استخدام•

 مثارة بحالة ٌتمٌز الذي 99 التكنسٌوم وهو ،.......

 ٌتفكك عندما علٌه الحصول ٌتم والذي العمر طوٌلة

 .          المولٌبدن

 6 ٌبلغ الذي نصفه عمر بمالءمة النظٌر هذا ٌتمٌز•
 .ساعات

 التً المركبات من كبٌر عدد مع اتحاده بإمكانٌة ٌتمٌز•

 .اإلصابة مكان فً وتستقر الجسم فً تحقن
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 الكاشف المستخذم في تقىيات التشخيص الطثي

.(a)  الجسم بهمسدَّد، ٌمَسح  غاماكاشف ألشعة. (b)  غاماصورة بكامٌرا 

         الصادرة من غامالساق تعانً كسر التعب بالكشف عن أشعة 

 (.الصورة باأللوان االصطناعٌة)
Tcm99

43

 الفوتوكهربائًبنٌة المضاعف 
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   الىمضاويوالتصىيز  آوجيهكاميزا 

 الغاماوٌة آنجٌهكامٌرا 
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 التشخيصي الىمضاويالتصىيز 
 صور على Scintigraphy الومضانً التصوٌر فً نحصل•

  المرٌض، جسم من المصّور للجزء البعد ثنائٌّة

 العظمٌة وااللتهابات بأنواعها الكسور عن الكشف فً ٌستخدم•

 العظم سرطان إلى وصوال  

 وٌسمح اإلكلٌلٌة للشراٌٌن المرضٌّة الحاالت عن الكشف فً و•

 فٌه تستخدم عام، بشكل   القلبٌّة للعضلة الوظٌفٌّة الحالة بتقٌٌم
 .99mTc التكنسٌوم بمماكب موسومة دوائٌة مادة

 الحالة هذه فً وٌمكن الدرقٌّة، الغدّة أورام عن الكشف وفً•
   .131I المشعّ  الٌود أو ،99mTc التكنسٌوم مماكب استخدام
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 التشخيصي الىمضاويالتصىيز 
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 التصىيز المقطعي المحىسة تاإلصذار األحادي الفىتىن

للتصوٌر المقطعً لكامل  غاماالمزّود برأسً كامٌرا  SPECTجهاز الـ

 (.تشخٌص أمراض العظام)  الجسم
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صورة لعظم فأر بطريقة التصوير 

المقطعي اإلصداري األحادي الفوتون 

SPECT Single Photon 
Emission Computerized 

Tomography 
 

 11 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437



 التصىيز المقطعي المحىسة تاإلصذار األحادي الفىتىن
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 التصىيز المقطعي المحىسة تاإلصذار األحادي الفىتىن

 النشاط مستوى بمراقبة SPECT الـ تقانة تسمح•

   المصّورة، المنطقة من موضع   كلّ  فً البٌولوجً

 على المشع النظٌر عن الصادرة اإلشعاعات تدلّ  إذ  •

 ،الشعرٌّة األوعٌة فً الدمّ  تدفّق مقدار

 كامٌرا باستخدام علٌها نحصل التً الصورة أنّ  وبما •

 فً المشعّ  النظٌر لتوّز  ببعدٌن مسقط عن عبارة غاما

 هذه من كبٌر عدد أخذ ٌجري المصّورة، المنطقة

 ،مختلفة زواٌا من (المساقط) البعدٌن ذات الصور
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 التصىيز المقطعي المحىسة تاإلصذار األحادي الفىتىن

 باستخدام البعد ثالثٌة الصورة لبناء الحاسوب وٌستخدم•
  .لذلك خاصة برمجٌات

 األخرى التصوٌر وتقنٌّات التقنٌّة هذه بٌن التشابه هنا نرى•
 (22الفصل) MRI المغنطٌسً بالتجاوب كالتصوٌر

 X-ray CT السٌنٌة باألشعة المحوري الطبقً التصوٌر أو •
 ،(5الفصل)

 ،(التالٌة الفقرة PET البوزترونً باإلصدار التصوٌر وكذلك •
 من للتمّكن المقطعٌّة الصور فً المتضّمنة المعطٌات تُعالج إذ  

 المصّور المحور طول على رقٌقة مقاطع تفاصٌل رؤٌة
 .المرٌض لجسم
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 ضزورات التصىيز المقطعي األحادي الفىتىن

 كافٌا   الومضانًعندما ال ٌكون التصوٌر •

 القلبٌةتصوٌر تروٌة العضلة •

 الخ.... الوظٌفً تصوٌر الدماغ •
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 الثىستزوويالتصىيز المقطعي تاإلصذار 

 أو الثىائي الفىتىن 
 مصدرة المشعة النظائر من مجموعة تستخدم•

 نسبٌّا   قصٌرة نصف أعمار ذات للبوزترونات

 ، (2min)15 واألكسجٌن (20min)11كالكربون •
   ، (10min) 13واآلزوت ،(110min) 18والفلور

 مركبات فً المشعة النظائر هذه تضمٌن ٌجري•

  .والماء كالغلوكوز اإلنسان جسم ٌستهلكها
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 أو الثىائي الفىتىن الثىستزوويالتصىيز المقطعي تاإلصذار 

  باإلصدار المقطعً التصوٌر حاالت معظم فً•

 الموسوم غلوكوز الدٌوكسً الـ ٌُستخدم البوزترونً
   FDG fluorodeoxyglucose 18بالفلور

 بالمصدر الموسوم السكر شبٌه جزيء وهو•
 التصوٌر، إجراء قبل المرٌض لحقن ،18F البوزترونً

 المصّورة المنطقة فً ،18F المشعّ  النظٌر توّز  وٌدلّ 

 امتصاص على باالعتماد االستقالبً النسٌج نشاط على
 .الغلوكوز لمادة النسٌج هذا
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 أو الثىائي الفىتىن الثىستزوويالتصىيز المقطعي تاإلصذار 

 

 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة 

  الكواشفحلقة من   البوزترونًٌستخدم التصوٌر المقطعً 

فً الحالة النموذجٌة مقترنة بمضاعفات  الومضانٌة

   البوزترونًفً الكشف عن شعاعً الفناء  فوتوكهربائٌة

2 .الصادرٌن فً اتجاهٌن متعاكسٌن                        ee

فً  للبوزتروناتتوّزع نظٌر المصدر 

 .الدماغ، والحصول على صورة وظٌفٌّة

18 12/03/1437 
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 من مختلفٌن تعاقبٌن باستخدام بالصرع مصاب لشخص (الٌسار إلى) المغنطٌسً بالرنٌن صورتان

  .تغٌر أي فٌهما ٌظهر لم المغنطٌسً، الرنٌن فً المستخدمة الرادٌوي التواتر نبضات تعاقبات

12/03/1437 

 (الٌمٌن إلى) مقطعٌتان صورتان

 بالتسجٌل علٌهما الحصول تم
 تُظهران PET/MRI لـ المشترك

  الٌمٌن إلى الحصٌن فً منطقة

 فٌها (صورة كل فً السهم)

 .االستقالبً المعدل فً انخفاض



 الثىستزوويالتصىيز المقطعي تاإلصذار 

 أو الثىائي الفىتىن 

 PET.أو  البوزترونًجهاز التصوٌر المقطعً باإلصدار 
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مسح كامل الجسم بالتصوٌر 
الثنائً المقطعً اإلصداري 

  الدٌوكسًباستخدام الفوتون 
(  مماثل للغلوكوز) غلكوز

  18الموسوم بالفلور 
Whole-body PET scan 

using 18F-FDG 
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 الثىستزوويالتصىيز المقطعي تاإلصذار 

 أو الثىائي الفىتىن 
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 PETآلية عمل ماسح 

 فً إشعاعً، بنكلٌد موسوم اإلنسان جسم فً سكر إدخال ٌتم•

 الورمٌة الخالٌا تتمٌز .النموذجٌة الحالة فً الدموٌة الدورة

 أٌنما وبالتالً للسكر، استهالكها بارتفا  السلٌمة الخالٌا عن

 السكر السرطانٌة الخالٌا تستهلك المصاب، النسٌج موقع كان

 تدعى إٌجابٌا ، مشحونة جسٌمات ٌحرر الذي القفاء، من

 حر بإلكترون بوزترون كل ٌقترن ما سرعان .بوزترونات

 .الفوتونات من زوجا   مولدٌن الجسٌمان وٌتفانى الجسم، داخل

 خطا   راسمٌن متعاكسٌن، اتجاهٌن فً الفوتونان ٌنطلق
 .أحدهما ٌنتثر لم إذا مستقٌما  
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 PETآلية عمل ماسح 

 .الكاشف حلقة إلى وتصل الفوتونات أزواج مالٌٌن تصدر•
 الحلقات جدران مع الفوتونات intersect تتقاطع

 تقاطع ٌدل .المستقٌمة الخطوط نهاٌة إلى  markingلتشٌر

 . للنظٌر المرتفع للتركٌز الدقٌق الموقع على خطوط عدة

 ٌكون نشاطا ، أكثر السرطانٌة الخلٌة تكون ما وبقدر

 معدل ثم ومن أعلى، النظائر وتركٌز أكبر، للسكر استهالكها

 النقاط مالٌٌن مئات جمع ٌسمح .أعلى البوزترونات إصدار

 صورة) األبعاد ثالثً نموذج ببناء معقدة حاسبٌة لبرمجٌات

 السرطانٌة للنسج (الزمن مع تتغٌر) األبعاد رباعً أو (ثابتة
 .وتركٌزها

 24 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437



 CT Scanو SPECT و PETمقاروة تيه صىر 

 أن SPECT و  PET التقنٌتٌن من لكل ٌمكن•

 الحٌوٌة بالكٌمٌاء ترتبط صورا   تعطً

 .والوظٌفٌة واالستقالب

 السٌنٌة، األشعة مسوحات صور تعكس بٌنما •

 .تشرٌحٌتها أي المصورة، المنطقة وبنٌة شكل
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 الطة الىىوي العالجي
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 المسرع الخطً وحزمة األشعة السٌنٌة المستخدمة فً معالجة المرٌض

 المعالجة عن بعد، أو باستخدام حزمة إشعاعٌة خارجٌة

12/03/1437 



 (  المسزع الخطي)العالجي الطة الىىوي 
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 (  المسزع الخطي)العالجي الطة الىىوي 
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 (  المسزع الخطي)الطة الىىوي العالجي 
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 (  المسزع الخطي)الطة الىىوي العالجي 
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 (  المسزع الخطي)الطة الىىوي العالجي 
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 الطة الىىوي العالجي

 32 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة 

 المعالجة عن قرب

شكل تخطٌطً للخوذة الرصاصٌة المستخدمة 

 .الغاماويبالمشرط  الشعاعٌةفً الجراحة 

 الغاماويالمشرط : المعالجة اإلشعاعٌة

 .للغدة الدرقٌة 131المعالجة اإلشعاعٌة بالٌود 

12/03/1437 



  الغاماويالمشزط 
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 المعالجة عه قزب 
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 آثار اشعاع ووحذاته

  من ا  فرد                 إحداث تقابل     الرونتجن _ التعرض

 شحنة تحمل .الجاف الهواء من كٌلوغرام كل فً اإلٌونات

  .                كولونا    قدرها كهربائٌة

   :الرونتجن بفعل تتأٌن التً الهواء جزٌئات نسبة  •

•  
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 آثار اإلشعاع ووحذاته

 فً الهواء واحد ٌونإالطاقة الوسطٌة الالزمة إلحداث •
 

 جوال                                      

 الطاقة الممتصة فً الهواء المقابلة لتعرض قدره

 

 

 أي                         جوال  لكل كٌلوغرام  فً الهواء
 

 (       ) قدره لتعرض الموافقة النسٌج، فً المتوضعة الطاقة

 تقابل
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 آثار اشعاع ووحذاته

 والراد الغري - الممتصة اإلشعاع جرعة .

 لتوضع مقٌاس هً Absorbed Dose الممتصة الجرعة•
 .كافة المؤٌن اإلشعاع أنواع عن الناجم وسط، أي فً الطاقة

 وحدة قٌاس الجرعة الراد•

             (RAD) Radiation Absorbed Dose   

 بمعدل للطاقة توضع بأنها تعرف التً•

   الغري•

   الهواء فً    •

 البشري النسٌج فً•
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( )Gray Gy1 1 / 100Gy J kg rad 

1R
31 8.69 10 / 0.01 0.869R rad  

31 9.6 10 / 0.01 0.96R rad  



 آثار اشعاع ووحذاته

 والرٌم  السٌفرت_ المكافئةالجرعة •

ٌْم ) المكافئة الجرعة•  = ( َر

   عامل النوعٌة× ( الراد ) الجرعة الممتصة  

 REMالرٌم •

•RAD Equivalent for Man 
 

 :ٌكون الواحد مساوٌا   النوعٌة عامل فٌها ٌكون التً الحالة فً•
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1 1 100 100Sv Gy Q rad Q rem    



 اإلشعاع وعامل الىىعية 

 12/03/1437 39 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة 



 مذي اإلشعاعات الىىوية في الهىاء واألوسجة الحية 

 

 12/03/1437 40 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة 


