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Abstract 

 In this research the absorbed dose by the thyroid gland of  
radioiodine 131I during treatment of the thyroid cancer after total or  
partial remove of the thyroid gland by operation, the radioiodine is 
concentrated in the un removed parts of the gland tissue depending on 
stage and type of disease. The thermoluminescence dosimeters TLDs are 
used for measuring the absorbed dose for its good efficiency in detecting 
alpha and gamma rays. High radiation doses was found in un removed  
regions, and low doses in the partial removed regions, in case of the total 
remove of the gland readings were lower over all the gland. Moreover 
much lower dose was found after second treatment by radioiodine, these 
measurements were welcomed by doctors of radiotherapy. Also by 
measuring the transmitted gamma rays from the frontal and dorsal parts 
of the neck it is found that the transmitted rays from the frontal part is 
about more than that from the dorsal part which indicate possible 
absorption and scattering by tissues and vertebral and also by the spinal 
cord, this later measurement help to consider the low possible risk of 
treatment by radioiodine.   
Keyword: TLDs، 131I, gamma ray, treatment by radioiodine, Radiation Dose. 

  
  الخالصة

عــالج بــالیود تــم فــي هــذا البحــث حــساب الجرعــة الممتــصة مــن قبــل الغــدة الدرقیــة عنــد ال  
 لــسرطان الغــدة الدرقیــة بعــد عمــل استئــصال جزئــي أو كلــي للغــدة الدرقیــة حیــث یتركــز 131Iالمــشع 
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  وقد استعملت عدادات التألق الحـراري،الیود المشع في الغدة ویمتص حسب نوع المرض ومرحلته
TLDs  لقـراءة الجرعـة الممتـصة وذلـك لكفـاءة هـذه العـدادات مـن امتـصاص جـسیماتβوأشـعة  γ 
ي لــم یــتم استئــصال خالیــا الغــدة بینمــا تــ عالیــه فــي المنــاطق الاإلشــعاعیةوجــد أن الجرعــة . وغیرهــا

تقــــل فــــي المنــــاطق التــــي تــــم استئــــصال جــــزء مــــن الغــــدة وكــــذلك عنــــد الجرعــــة الثانیــــة وفــــي حالــــة 
كـان االستئصال الكامل للغدة كانـت قـراءة العـدادات قلیلـة ومتـساویة تقریبـا علـى امتـداد الغـدة، ولقـد 

 األشـــعةُ كمـــا حـــسبت .هـــذا األســـلوب فـــي القیاســـات موضـــع ترحیـــب مـــن قبـــل أطبـــاء الطـــب الـــذري
 الخارجــة مــن الجـــزء األشـــعة ولقــد وجــد أن ،النافــذة مــن الجــزء األمـــامي والجــزء الخلفــي مـــن الرقبــة

األمامي أكثر مـن األشـعة الخارجـة مـن الجـزء الخلفـي نتیجـة لحـدوث  االمتـصاص واالسـتطارة مـن 
نـــسجة والفقـــرات العنقیـــة والنخـــاع الـــشوكي وهـــذا القیـــاس األخیـــر یمكننـــا مـــن تقـــدیر الـــضرر قبـــل األ

  .القلیل المحتمل عند العالج بالیود المشع
  

  المقدمة
 عــن إفــراز ةتقــع الغــدة الدرقیــة علــى جــانبي القــصبة الهوائیــة تحــت الحنجــرة، وهــي المــسؤول  

ولـذا تمثـل محطـة ) عملیـات االیـض(ي الجسم هرمونات تتحكم بالنمو والتطور والعملیات الحیویة ف
أن وظیفـة الغــدة هـو إفــراز  .الـسیطرة علــى تولیـد الطاقــة وبالتـالي الــسیطرة علـى وظــائف الجـسم كلــه

 T3)( أو رابـع یـود الثیـروتین وهرمـون ثالـث یـود الثیـرون )(T4نوعین من الهرمونـات الثایروكـسین 
  .)1(ب الذي یتحول إلى الثایروكسین عند النسیج المطلو

    أن مرض الـسرطان هـو نمـو غیـر طبیعـي للخالیـا فـي أنـسجة جـسم المـریض وهـذا النمـو فـي   
یــــستجیب للعملیـــــات التــــي تحكــــم النمـــــو الطبیعــــي للخالیــــا ولكنـــــه یــــستمر دون اعتبـــــار  الخالیــــا ال

وینمــو الــسرطان داخــل الغــدة الدرقیــة علــى شــكل عقــدة ذات ملمــس صــلب  ،)2( الحتیاجــات الجــسم
 ةاألوعیـــ المجـــاورة لهـــا والبعیـــد عنهـــا عـــن طریـــق ةاألنـــسجتعرجـــة لهـــا ألقـــدره علـــى غـــزو وســـطوح م

وسـرطان الغـدة الدرقیـة  .)3( یضغط الورم علـى الخالیـا ممـا یـؤدي إلـى التهابهـا ،ألدمویه واللمفاویة
من األمراض الخبیثة التي تصیب الصغار والكبار وهي منتشرة بـین النـساء الالتـي تتـراوح أعمـارهم 

  .توجد عدة أنواع من سرطان الغدة الدرقیة ). سنه50-20(ن بی
  :والنوعان األكثر شیوعا هما

) %80-70( شــیوعا نــسبتهااألكثــروهــو : )Papillary adenocarcinoma( ةألــسرطانه الحلیمیــ
مــرة، ویكــون أكثرهــا خبثــا ) 3-2(مــن ســرطان الغــدة تــصاب النــساء بهــا أكثــر مــن الرجــال بمقــدار 

  ).4،5(لكهوله وینتشر عن طریق االوعیه اللمفاویة وأسرع نموا في أ
 ، عبــارة عــن تجمــع خالیــا داخلهــا ســائل:)Follicular adenocarcinoma( ةألــسرطانه الجریبیــ

ــــدرق) %20( نــــسبتها وهنــــاك أنــــواع أخــــرى مــــن ســــرطان الغــــدة الدرقیــــة تــــشمل  .مــــن ســــرطانات ال
ّالـسرطان الكـشمي  ِ َ َ)Anaplastic thyroid carcinoma(سرطان النخـاعي  والـ)Medullary 

thyroid carcinoma() 6،7(.  
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  :أما مسببات سرطان الغدة الدرقیة فهي
 ، العوامـل الوراثیـة، والجسمیة، تعرض الغدة لإلشعاعات وخاصة فـي فتـرة الطفولـةةالتغییرات الجینب

  ومن أعراض سرطان الغدة الدرقیة .)8 (ونقص الیود
ضخم الغـدة ووجــود كتلــه صـلبه، بحــة فـي الــصوت، صــعوبة نمـو غیــر طبیعـي فــي الغــدة الدرقیـة، تــ

 :أما مراحل انتشار سرطان الدرقیة ألحلیمي .في البلع، فقدان الوزن
 ًیكـون الـسرطان محـدودا فـي داخـل الغـدة الدرقیـة ویمكـن العثـور علیـه فـي احـد : المرحلـة األولـى

  .الفصین أو كالهما
 یكـون  سـنه 45ى الـذین تقـل أعمـارهم عـن وتختلف بحسب العمـر ففـي المرضـ: المرحلة الثانیة 

 .السرطان قد انتشر خارج الغدة الدرقیة

 عامـا ویكـون الـسرطان قـد انتـشر 45في المرضى الذین قد تجاوزت أعمارهم الــ: المرحلة الثالثة 
  .إلى العقد اللمفاویة

 8(م إن المرض قد ینتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرئتین والعظا: المرحلة الرابعة.(  
 الممتــصة بعــد إجــراء عملیــه جراحیــه الستئــصال جزئــي أو كلــي ةاألشــعیهــدف البحــث إلــى دراســة 

 وكــذلك یهــدف إلــى  TLDsألنــسجة الغــدة الدرقیــة المتــضخمة باســتخدام عــدادات التــألق الحــراري
دراســة الفــرق بــین أشــعة كامــا الخارجــة مــن الــسطح األمــامي والخلفــي مــن الرقبــة بــسبب كــون الغــدة 

قیة فیـه قریبـه مـن الـسطح األمـامي أمـا األنـسجة والنخـاع ألـشوكي والتـي تقـع وراء الغـدة الدرقیـة الدر
    .ةاألشعیتوقع أن تكون أكثر عرضه المتصاص 

  
  :الجزء النظري

  بعــد  لعــالج النــوعین األول والثــاني مــن ســرطان الغــدة الدرقیــة131Iیــستخدم الیــود المــشع 
 حــسب مرحلـة انتـشار المــرض ویعطـى الیــود بعـد العملیــة ،یـةاستئـصال كـل أو جــزء مـن الغــدة الدرق

 وهناك حاالت من االنتشار یعطى فیها الیود المـشع قبـل العملیـة ویكـون أكثـر فعالیـه ،بست أسابیع
 یتجمــع فـــي الغـــدة 131I إن الیـــود  ).9(وبعــد ذلـــك تجـــرى العملیــة الجراحیـــة ألزالـــه الخالیــا الخبیثـــة 

ً فقط في نـسیج الغـدة والـذي یـؤثر تـأثیرا عالجیـا فـي 0.5mm)(ترق  التي تخβالدرقیة ویشع دقائق  ً
ٕالتــي لهــا القابلیــة علــى االختــراق وان ) γ( یــشع أشــعة  131Iالغــدة باإلضــافة إلــى ذلــك فــان الیــود 

 .)10 (یوما) 8.1(نصف عمر الیود المشع هو 
مل الیـود  یـستع، إن لم تتحسن حالة المـریضأشهر) 6-3(ممكن إعادة استخدام الیود بعد 

كمــا إن معــدل رجــوع المــرض  ،)11( لقتــل الخالیــا التــي لــم تــزال بعــد العملیــة الجراحیــة 131Iالمــشع 
  . عند العالج بالیود%50یقل بنسبة 
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ألجـــل حـــساب الجرعـــة الممتـــصة مـــن الیـــود المـــشع باســـتخدام عـــدادات التـــألق الحـــراري تـــم دراســـة 
عـــرف علــى اإلشـــعاعات المنبعثـــة وطاقاتهـــا وذلـــك للت) 1(المخطــط االنحاللـــي للیـــود المــشع الـــشكل 

   Xe السالبة ویتحول الیود إلى عنصر β ینحل  بطریقة 131Iونسبها فالیود المشع  
 

  
  )12 (131I المخطط االنحاللي للیود المشع :)1(شكل 

  
  . وكما یليγ و βحیث یمكن من خالله حساب طاقات 

   النحالل واحد βفلحساب طاقة جسیمات 
MeVE 56728.0                                                                       ….(1)                            

  :  فهيγأما الطاقات المنبعثة النحالل واحد من أشعة 
MeVE 38759.0                                                                        …. (2) 

 γ  مرة على الجرعة الممتصة من أشعة14وبما أن الجرعة الممتصة من دقائق بیتا تزید بمقدار 
)13(.  

D γab  = D   β /14 
   من االنحالالت للغرام الواحد من المادة تساوي N    إن الجرعة الممتصة من أشعة كاما ل

E γab x N =E   β x N/14 
14/ EE ab   

E γab = 0.56728 MeV  / 14                                  
MeVE ab 04052.0                                                                     …. (3) 

  : هيEabلذلك فان الطاقة الممتصة من بیتا و كاما من انحالل نواة واحدة في الغدة الدرقیة  
 abab EEE    
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  Eab = 0.56728 MeV + 0.04052 MeV  
MeVE ab 6078.0                                                                        …. (4)          

  

حیـث أن جـسیمات بیتـا تمـتص كلهـا الن مـداها قــصیر وطاقتهـا عالیـة وهـي تـؤدي الفعـل األساســي 
 .تصة فهي قلیلة أما أشعة كاما المم،للعالج

  :من انحالل نواة واحدة هي) Eγtr(وبذلك طاقه كاما الخارجة 
abtr EEE    

Eγtr = 0.38759 MeV – 0.04052  MeV 
MeVE tr 34707.0                                                               …. (5) 

 

مــن النــوى فإننــا نــضرب طاقــة ) N( كــان لــدینا عــددالطاقــة هــي النحــالل نــواة واحــدة فــإذا 
  . Nاالنحالل لنواة واحدة في 

فـإذا .   بأنها الطاقة الممتصة مـن قبـل وحـدة الكتلـة مـن المـادةDab تعرف الجرعة الممتصة
   بذالك تكون الجرعة بالراد كما یلي )MeV 1(غم من المادة طاقة تساوي 1 أمتص

      

D1 MeV = 1.6 x 10-12 x 106/100 = 1.6 x 10-8 rad                                    .... (6) 
 

النحـــالل نـــواة ) 4(  والتـــي حــسبت وفـــق المعادلـــة  Eabعلــى هـــذا األســـاس فـــإن الطاقــة الممتـــصة
                            تــــــــصبح, مــــــــن النـــــــوى للغــــــــرام الواحــــــــد N فإنهــــــــا عنــــــــدما تحـــــــسب النحــــــــالل, واحـــــــدة

(N x 0.6078 MeV) .یمكن أن نعبر عن الجرعة الممتصة بالراد, وعلى ذلك  
   

 Dab =  N x 0.6078 x 1.6x 10-8  rad                                                     .... (7)                         
        

 الواحـد هـي  من النـوى للغـرامNوبنفس الطریقة فإن طاقة أشعة كاما الخارجة والناتجة عن انحالل 
(N x 0.34707 MeV) ,  ولذلك فإن جرعة أشعة كاما الخارجةDt     

 Dt = N x 0.34707  x 1.6x 10-8  rad                                                    …. (8) 
حصلنا على نسبة وتضرب هذه ) 8(على المعادلة ) 7(  وبناءا على ما تقدم وبقسمة المعادلة 

وبذلك یمكن حساب الجرعة الممتصة من قبل (R)   مقدار القراءة التي یسجلها العداد فيةالنسب
  : وكما یلي Dta النسیج

Dta  = 1.7512 x R    rad                                                                       …. (9)   
  

  الجزء العملي
ــــألق الحــــراري   Thermoluminescence Dosimetersتــــم اســــتعمال عــــدادات الت

(TLDs) نــوع LiF 12.7( والتـــي قطرهــاmm ( وســـمكها)0.4mm (تــستخدم فـــي مجــال العـــالج و
العــالي  وتمتــاز أیــضا بــدقتها ، للطاقــات الواطئــةة وتمتــاز العــدادات بــان لهــا حــساسة عالیــ)15,14(
دة  یمكـــن وضـــعها علـــى شـــبح أو مـــریض لقیـــاس اإلشـــعاع دون الحاجـــة إلـــى أجهـــزه مـــساع،)16(
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كثافتهــــا و) 7.4(وهـــي مقاربــــه للعـــدد الـــذري لألنــــسجة البـــشریة ) 8.2( إن العـــدد الـــذري لهــــا ،)17(
  كمـــا إن معامـــل االمتـــصاص لمـــادة العـــداد مقاربـــه لمعامـــل امتـــصاص ،مكافئـــه لألنـــسجة الرخـــوة

ة  وقــدرة اإلیقــاف للمــادتین بالنــسبة للجــسیمات الثانویــ، وذلــك بالنــسبة لإلشــعاعات الرئیــسیةاألنــسجة
ــــةتكــــون متقاربــــة   تــــستجیب ألنــــواع مختلقــــه مــــن ،وتحــــتفظ هــــذه العــــدادات بالمعلومــــات لمــــدة طویل

 .)18( وااللكترونات X، β،γاإلشعاعات مثل أشعة 
لمــدة ) 300oC(وإلعــادة اســتعمال العــدادات مــرة ثانیــة تؤخــذ وتلــدن فــي فــرن خــاص بدرجــة 

ســـاعة ) 24-16(ه الدرجـــة بـــین وتبقـــى فـــي الفـــرن بهـــذ) 80oC(ســـاعة ثـــم تبـــرد إلـــى درجـــة حـــرارة 
)19(.  

 رقمــت ،131I بعــد أن حــدد نــوع الــسرطان ومرحلتــه وحــددت أیــضا الجرعــة مــن الیــود المــشع
وتــم وضــعها علــى الالصــق الطبــي .  الحقــاةالعــدادات ووضــعت كمــا مبــین مــن المخططــات ألمبینــ

 كـون اكبـر قیمـه بعـد تركیـز الیـود ی الن، سـاعة24بطبقتین ألطبقه المالصقة للرقبـة یـتم رفعهـا بعـد 
   . ساعة، والطبقة التي فوقها یتم رفعها بعد ساعتین من اخذ الجرعة24

بعــد اخــذ الكبــسولة عــن طریــق الفــم تــذهب إلــى األمعــاء ثــم إلــى مجــرى الــدم فیتركــز الیــود 
وقـسم مـن الیـود ) ،22،723( سـاعة 24ًویكون أكثر تركیـزا بعـد ) 20،21(المشع في الغدة الدرقیة 

  .یق البول وقسم یتركز في الغدد أللعابیه وكذلك في غشاء المعدةیطرح عن طر
 Pitman Model 205c TL(تؤخـــذ العـــدادات وتقـــرأ فـــي جهـــاز خـــاص یـــسمى 

Dosimeter Reader ( حیـــث یوضـــع القـــرص فـــوق حامـــل التـــسخین)heating tray ( وعنـــد
لــــى أنبوبــــة التــــسخین فــــان الــــضوء المنبعــــث ســــوف یمــــر عبــــر فلتــــر لألشــــعة تحــــت الحمــــراء، ثــــم إ

إذ یتحــــول الــــضوء المنبعــــث إلــــى تیــــار كهربــــائي وتظهــــر الكتابــــة ) P.M.T(المـــضاعف الــــضوئیة 
  .    بشكل رقمي

  
  النتائج والمناقشة

  الجرعة الممتصة
ـــــــــم اختیـــــــــار مریـــــــــضة عمرهـــــــــا   Papillary(ألحلیمـــــــــي  ســـــــــنة مـــــــــصابة بالـــــــــسرطان40ت

adenocarcinoma(ة مــن الیـود المـشع فعالیتهــا  ثــم أخـذت كبـسول، وقـد ُأجـري لهــا عملیـه جراحیـه
)50mCi(ة واحتاجــت إلــى جرعــة ثانیــ) 80mCi( قمنــا بعمــل الحــسابات علــى ،أشــهر بعــد أربعــة 

  .الجرعة الثانیة
و الــشكل   ســاعة مــن اخــذ الكبــسولة2 توزیــع العــدادات التــي ترفــع بعــد )a-2(یبــین الــشكل 

)2-b ( عـة بعـد ذلـك تـم قـراءة الجرعـة  سـاعة مـن اخـذ الجر24یبین توزیع العـدادات التـي ترفـع بعـد
  .)1,2(التي امتصت من قبل هذه العدادات وكما مبین في الجدولین 
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 مصابة بسرطان الغدي ألحلیمي ونالحظ من ةن توزیع العدادات على الغدة الدرقیة لمریضی یب:)2(مخطط 
  ةعملیه جراحی المخطط إنها قد أجرت لها

  
إن تركیــز الیــود المــشع بعــد ســاعتین ) 1( الجــدول نالحــظ مــن قــراءة الجرعــة الممتــصة فــي

 سـاعة وكمـا تالحـظ 24 أمـا بعـد ،من اخذ الیود المشع كان قلـیال وتقریبـا متـساوي فـي االمتـصاص
 ولكـن مـع ذلـك فـان الجرعـة الممتـصة لیـست عالیـه وسـبب ،أن التركیز كـان أعلـى) 2(في الجدول 

عملیــة ثــم أعطیــت بعــد ذلــك جرعــة أخــرى ذلــك أن المریــضة قــد أخــذت جرعــة ســابقه بعــد إجــراء ال
  .إلزالة كل الخالیا السرطانیة ومنع رجوع الورم مرة أخرى

  
 وقراءتها ثم قیمة الجرعة الممتصة بعد ساعتین من )a-2( في المخطط بةثالم یبین أرقام العدادات :)1(جدول 

  131Iاخذ جرعة  الیود المشع 
  م العدادرق  )rad(قراءة العداد   )rad(الجرعة الممتصة 

2.45 1.40 1 
2.35 1.34 53 
2.33 1.33 47 
2.66 1.52 38 
2.73  1.56 4 

  
وقراءتها ثم قیمة الجرعة الممتصة بعد أربع ) b-2( في المخطط المثبة یبین أرقام العدادات :)2(جدول 

  131Iوعشرون ساعة من اخذ جرعة  الیود المشع 
  قم العدادر  )rad(قراءة العداد   )rad(الجرعة الممتصة 

16.13 9.21 31 
11.38 6.50 69  
12.27 7.01 63 
10.59 6.05 45 
12.48 7.13 56 

  
ـــــــــار مـــــــــریض أخـــــــــر عمـــــــــره ـــــــــم اختی ـــــــــسرطان ألحلیمـــــــــي 70 وت  Papillary( ســـــــــنة مـــــــــصاب  بال

adenocarcinoma (ــــه ــــ وُأجریــــت ل ــــ ةعملیــــه جراحی ــــم )1cm( عقــــدة فــــي الجهــــة الیمنــــى ةإلزال  ث
أعطــــي الیــــود المــــشع بعــــد ســــت أســــابیع مــــن العملیــــة وكانــــت فعالیــــة الكبــــسولة مــــن الیــــود المــــشع 

a b 
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)70mCi(، نالحــظ مــن الجــدول )قراءتهمــا أقــل مــن ) 51(والعــداد رقــم ) 16(أن العــداد رقــم ) 3،4
-3( و) a-3(البقیة ألنه موضوع في المنطقة التي كانت فیها العقـدة وأزیلـت وكمـا فـي المخططـین 

b (لعدم وجود خالیا في هذه المنطقة كان تركیز الیود اقل من العدادات األخرىو.   
  
  
  
  
  
  
  

  

 یبن توزیع العدادات على الغدة الدرقیة لمریض مصاب بسرطان الغدة الدرقیة ونالحظ من :)3(مخطط 
   ة جراحیةالمخطط أنه قد أُجري له عملی

  
 وقراءتها ثم قیمة الجرعة الممتصة بعد ساعتین من )a-3(ط  في المخطالمثبة یبین أرقام العدادات :)3(جدول 

  131Iاخذ جرعة الیود المشع 
  رقم العداد  )rad(قراءة العداد   )rad(الجرعة الممتصة 

0.546 0.312 16  
1.283 0.733 50 
1.012 0.578 45 
1.166 0.666 12 
1.344 0.768 17 

  
د أربع وقراءتها ثم قیمة الجرعة الممتصة بع) B-3(خطط  في المالمثبة یبین أرقام العدادات :)4(جدول 

  131Iالیود المشع وعشرون ساعة من اخذ جرعة 
  رقم العداد  )rad(قراءة العداد   )rad(الجرعة الممتصة 

18.04 10.3 51 
56.21 32.1 13 
35.72 20.4 48 
40.27 23 59 
42.38 24.2 21 

 
 Papillary( صابه بالــــــــسرطان ألحلیمــــــــي ســــــــنة مــــــــ51أخــــــــذنا حالــــــــة ُأخــــــــرى لمریــــــــضه عمرهــــــــا 

adenocarcinoma( ـــــــى ـــــــي الجهـــــــة الیمن ـــــــرة ف ـــــــدة كبی ـــــــدها عق ـــــــص األیمـــــــن( وعن ٕوابعادهـــــــا ) الف
)6x4cm( ،وبعــــد . ورفــــع الفـــص األیمـــن فقـــطة جراحیـــةلفـــص األیـــسر ســـلیم ُأجریــــت لهـــا عملیـــوا 

لعـدادات فـي وقـد وزعـت ا) 70mCi(شهرین من العملیة أعطیت كبسولة مـن الیـود المـشع فعالیتهـا 

a b a b 
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 سـاعة 24مناطق من الغدة الدرقیة وكما ذكرنا على طبقتین ترفع األولى بعد سـاعتین والثانیـة بعـد 
أن الجرعـة الممتـصة فـي العـدادات ) 6، 5( نالحـظ مـن الجـدول ).a,3-b-3(وكما في المخططین 

 الخاصــة الموجــودة فــي الجهــة الیمنــى اقــل قیمــة مــن العــدادات األخــرى وذلــك لعــدم وجــود الخالیــا
  .بالغدة الدرقیة والتي تقوم بامتصاص الیود المشع فیقل تركیز الیود في هذه المنطقة

 

   
 مصابة بسرطان الغدة الدرقیة ونالحظ من ةن توزیع العدادات على الغدة الدرقیة لمریضی یب:)4(مخطط 

  )70mCi(لیتها  فعا131I من الیود المشع ة وأخذت جرعة جراحیةالمخطط أنها قد ُأجرت لها عملی
  

 وقراءتها ثم قیمة الجرعة الممتصة بعد ساعتین من )a-4( في المخطط المثبة یبین أرقام العدادات :)5(جدول 
  131Iاخذ جرعة  الیود المشع 

  رقم العداد  )rad(قراءة العداد   )rad(الجرعة الممتصة 
0.504 0.288 7 
0.490 0.280 65 
0.446 0.255 44 
0.501 0.286 42 
0.495 0.283 55  
0.555 0.317 36  
0.707 0.404 32  
0.608  0.347  62 

 
إن الجرعـــــــة الممتــــــــصة فـــــــي الجهـــــــة الیمنــــــــى وتحـــــــت العــــــــدادات  ) 6(   نالحـــــــظ مـــــــن الجــــــــدول 

 قـراءتهم أقـل مــن البقیـة وذلـك لوضــعهم فـي المنطقـة التــي تـم رفـع الفــص األیمـن كلــه )63,11,47(
الموجودة في البرزخ والفص األیمن فكانت قراءتهـا أكثـر وذلـك  أما العدادات ،لوجود عقدة كبیرة فیه

إن .لوجود خالیا الغدة الدرقیة والتي تقوم بامتصاص الیـود أكثـر مـن أیـة منطقـة مـن منـاطق الجـسم
هــذه القــراءات تعطــي فكــرة للطبیــب المعــالج عــن توزیــع الیــود المــشع فــي الغــدة وكمــا تؤكــد للطبیــب 

قیــة بكاملهــا ألنــه فــي حالــة إزالــة الغــدة كاملــة یجــب إعطــاء المــریض الجــراح بعــدم إزالــة الغــدة الدر
  .حبوب لهرمونات الثیروكسن مدى الحیاة

 

a b 
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وقراءتها ثم قیمة الجرعة الممتصة بعد أربع ) b-4( یبین أرقام العدادات المثبة في المخطط :)6(جدول 
  131Iوعشرون ساعة من اخذ جرعة الیود المشع 

  رقم العداد  )rad(ة العداد قراء  )rad(الجرعة الممتصة 
52.886 30.2 63 
73.375 41.9 11 
56.213 32.1 47 
153.580 87.7 37 
148.327 84.7 14  
113.828 65 24 
283.519 161.9 43 
264.431 151 1 

  
  الجرعة النافذة

وضــعت العـــدادات علـــى لحــساب الجرعـــة النافــذة مـــن الجــزء األمـــامي والخلفـــي مــن الرقبـــة 
دات ألموضــوعه الــذي یبــین قــراءة العــدا) 7(مقابلــة لمركــز الغــدة وكمــا نالحــظ فــي الجــدول الفقــرة ال

 لمركز الغدة الدرقیة بعد ساعتین وبعد أربع وعـشرون سـاعة مـن اخـذ الكبـسولة، ةعلى الفقرة ألمقابل
 مــن الجــدول أن معظــم الحــاالت هــي مــن اإلنــاث كمــا تبــین اإلحــصائیات لمختلــف ًونالحــظ أیــضا

  .ساعة قد ازدادت 24  وكما نالحظ أیضا أن الجرعة الخارجة بعد،)5،23(م الدول الع
  

 ساعة من 24 ساعة وبعد 2 یبین الجرعة اإلشعاعیة الواصلة إلى الجزء الخلفي من الرقبة بعد :)7(جدول 
   لعدد من مرضى سرطان الغدة الدرقیة131Iالیود المشع  اخذ كبسولة

اءة العداد بعد قر  الجنس   العمر بالسنین  نوع المرض
  )rad( ساعة 24

قراءة العداد بعد 
  )rad( ساعة 2

كبسولة الیود 
  )mCi(المشع 

 50 0.383 6.1  أنثى 38  السرطان  الحلیمي

 50 0.392 6.45  أنثى 19  السرطان  ألحلیمي

 55 0.502 4.26  أنثى 37  السرطان  الجریبیه

 70 0.150 8.64  انثى 51  السرطان   الحلیمي

 70 0.557  4.44  ذكر 70  لحلیميالسرطان  أ

 80 1.102 4.46  أنثى 40  السرطان  ألحلیمي

 150 0.97 3.97  أنثى 41  السرطان   ألحلیمي
  

وضع عداد على الـسطح األمـامي مـن مركـز الغـدة الدرقیـة وقـد أخـذت القـراءات كمـا مبـین 
لموضــوع علــى الــسطح اللــذان یبینــان ألنــسبه المئویــة للفــرق بــین قــراءة العــداد ا) 8,9( فــي الجــدول

 2 بعــد )%40.43(الخــارجي لمركــز الغــدة والعــداد المقابــل والموضــوع علــى الفقــرة العنقیــة بمعــدل 
 حیث تبـین هـذه النـسبة أن جـزء )%56 .62(  ساعة بمعدل24 للفرق بینهما بعد ةساعة وان ألنسب

ین ظهــور سـات تبـ وان درا،مـن األشـعة یمـتص مـن قبـل األنـسجة والفقـرات العنقیـة والنخـاع ألـشوكي
  .)24( إما اللوكیمیا أو إصابات النخاع ألشوكي ،%3 بحدود ة قلیلةبعض اإلصابات بنسب
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 ة على الجزء األمامي من مركز ألغدة قراءات العدادات ألموضوع المئویة للفرق بینة یبین ألنسب:)8(جدول 

  131Iاخذ الیود المشع  لمركز الغدة بعد ساعتین من ةدات الموضوعة على الفقرة ألمقابلوالعدا

)(%Δ =((Rf - Rb) /Rf)*100 
Rb  قراءة العداد الموضوع

  )rad(على الجزء الخلفي 
Rf  قراءة العداد الموضوع

  )rad(على الجزء األمامي 
كبسولة الیود 

  )mCi(المشع 
40.52  0.383 0.644 50 
68.64 0.392 1.250 50 
75.63 0.502  2.060 55 
47.91 0.150 0.288 70 
3.36 0.557 0.578 70 

35.42 1.102 1.40 80 
11.57 0.97 1.097 150 

   
 ة على الجزء األمامي من مركز ألغدة قراءات العدادات ألموضوع المئویة للفرق بینة یبین ألنسب:)9(جدول 
  131I بعد أربع وعشرون ساعة من اخذ الیود المشع ة لمركز ألغدةدات الموضوعة على الفقرة ألمقابلوالعدا

)(%Δ =((Rf - Rb) /Rf)*100 
Rb قراءة العداد الموضوع 

  )rad(على الجزء الخلفي 
Rf قراءة العداد الموضوع 

  )rad(على الجزء األمامي 
كبسولة الیود 

  )mCi(المشع 
72.52  6.1  22.2 50 
73.34 6.45 24.2 50  
22.68 4.26 5.51 55 
90.4 8.64 90 70 
77.8 4.44 20 70 
51.52 4.46 9.2 80 
49.68 3.97 7.89 150 

  
   االستنتاجات

 ناجحــــة لقیـــاس مقــــدار األشـــعة الممتــــصة ة طریقـــTLDsاســـتخدام عــــدادات التـــألق الحــــراري  )1
  .ةوالنافذة عند العالج بالیود المشع لألمراض الخبیثة للغدة الدرقی

 بالمقارنــة مـع المنــاطق ةالیــود المـشع فــي المنـاطق المـستاصلوجـد اخـتالف واضــح فـي تركیـز  )2
  . غیر المستأصلة من الغدة  بعد ساعتین وبعد أربع وعشرون ساعة من اخذ الجرعة

الموزعـة علـى سـطح الغـدة قلیلـة   بأكملهـا تكـون قـراءة العـداداتةفـي حـاالت رفـع الغـدة الدرقیـ )3
 .ومتساویة ألقیمه تقریبا

 جرعــة مــن إعطــاءمــن معرفــة قــراءة العــداد التــي تفــسر حالــة تشخیــصیة تــساعد الطبیــب علــى  )4
  .التوقف عن إعطاءه جرعة أخرى الیود للمریض أو

 مــن الجــزء األمــامي مــع تلــك التــي مــن الجــزء ة ألمقاســةاإلشــعاعیمــن خــالل مقارنــة الجرعــة  )5
الخلفـــي وجـــد فـــرق كبیـــر فـــي قـــراءات العـــدادات بـــین الجـــزء األمـــامي والخلفـــي ممـــا یـــدل علـــى 

  .حدوث امتصاص في أنسجة الرقبة وراء الغدة
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