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 والتي للعنصر المستقر غير الشكل هي ...المشعة النظائر*

 واإلشعاع .استقرارا   أكثر شكل إلى ليتحول اإلشعاع منها ينبعث

 التي المادة في تغيرات يحدث أن ويمكن بسهولة لالقتفاء قابل

 مفيدة المشعة النظائر تجعل الخاصة السمات وهذه .عليها يقع
 .المجاالت من وغيرها والصناعة الطب في

والنظائر المشعة أداة فعالة تستخدم في علوم المستحضرات **

الصيدالنية اإلشعاعية، والتطبيقات الصناعية، ودراسات 
 .االقتفاء البيئي والدراسات البيولوجية
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الىشاط اإلشؼاػٍ للمىاد المشؼت 

Radioactivity : هى الخحلل الزاحٍ لىىاة رسة

المادة المشؼت وهزا الخحلل َخخلف مه مادة 

ألخشي لُؼطٍ وىػُاث مخخلفت مه اإلشؼاػاث 

 :مثل

 إشؼاع بُخا  

 .جاما أو إشؼاع
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وهما )ػذد الىُخشوواث + أما مجمىع ػذد البشوحىواث   

وهى مقاسب للىصن الزسٌ للزسة سلُ اٌىزٍخ َسمٍ ( مكىواث الزسة

هى سقم الكخلت الزٌ َؼبش ػه أن  131َؼخبش الشقم  131فمثالً الُىد

 .بشوحىن 53 ووُىحشون  78 بهاالىىاة 

 

 

 

 
 
 

والزسة الخٍ ححخىٌ ػلً وفس الؼذد مه البشوحىواث وحخخلف فٍ ػذد 

ومىها الثابج ومىها  isotopeثبٌٕظ١ش الىُخشوواث هٍ الخٍ حسمٍ 

أو الىظُش المشغ  radioactiveثابج أو المشغ الغُش 

radioisotope  . 
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ٚثؼغ اٌّٛاد األخشٜ فٟ  اٌٙشِٛٔبدرمذ٠ش ٔغجخ . 1
 :Assay-immuno-Radioاٌذَ 

رغزخذَ إٌظبئش اٌّشؼخ فٟ رمذ٠ش و١ّخ ثؼغ اٌّٛاد  

فٟ اٌذَ ٚرٌه ثبعزخذاَ عٙبص  ٚاٌٙشِٛٔبدٚاألد٠ٚخ 

  Scintillation counter ا١ٌِٛؼٟاٌؼذاد ٠غّٟ 

ٚرٌه ثغحت ػ١ٕخ ِٓ دَ اٌّش٠غ ٚفظً اٌّظً 

ٚإػبفخ إٌظ١ش اٌّشغ اٌخبص  Serum( اٌجالصِب)

 اٌز١شٚوغ١ِٓضً رحذ٠ذ ٘شِْٛ  ،ثبٌّبدح اٌّؼ١ٕخ إ١ٌٗ
 

 جامعة حماة-محاضرات العلوم التطبيقية للدكتور مرهف لحلح كلية التمريض 9



 

صُ  125اٌزٞ رفشصٖ اٌغذح اٌذسل١خ ٠غزؼًّ ا١ٌٛد اٌض١شٚوغ١ٓفّضالً فٟ رمذ٠ش ٔغجخ ٘شِْٛ 

اٌزٞ ػٓ ؽش٠ك اٌحبعت ا٢ٌٟ اٌّزظً ثٙزا اٌغٙبص رزُ لشاءح  ؼ١ٟاٌِٛعٙبص اٌؼذ  ٠ٛػغ فٟ

 .ٔغجخ ٚعٛد اٌّبدح فٟ اٌذَ ٚثطش٠مخ حغبث١خ ٚث١ب١ٔخ ٠زُ حغبة رمذ٠ش و١ّخ ٘زٖ اٌّبدح فٟ اٌذَ
 :اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ش٘ب فٟ اٌذَ ثبعزخذاَ إٌظبئش اٌّشؼخ اٌٙشِٛٔبدِٚٓ أِضٍخ ٘زٖ 

 

 اٌغذح إٌخب١ِخ ِضً ٘شِْٛ إٌّٛ ٘شِٛٔبد*- 
   T.S.Hاٌٙشِْٛ إٌّشؾ ٌٍغذح اٌذسل١خ  *
 إٌّشطخ ٌٍّج١غ فٟ األٔضٝ  اٌٙشِٛٔبد*
 اٌخظ١خ فٟ اٌزوش *
  T3  &T4  &T7 اٌض١شٚوغ١ٓاٌغذح اٌذسل١خ ِضً ٘شِْٛ  ٘شِٛٔبد*
  Corticosteroid اٌىٛسر١ضِْٚضً  اٌىظش٠خ٘شِْٛ اٌمششح *
  Testosterone اٌز١غزٛعز١شْٚ٘شِْٛ اٌغذح اٌزٕبع١ٍخ اٌزوش٠خ *
&  Oestrogen ٚاٌجشٚع١غز١شْٚ اإلعزشٚع١ٓ٘شِْٛ اٌغذح اٌزٕبع١ٍخ األٔض٠ٛخ *

Progesterone  
 Insulin٘شِْٛ غذح اٌجٕىش٠بط األٔغ١ٌٛٓ *
 اٌزٞ ٠غزخذَ فٟ أِشاع اٌمٍت  Digoxin اٌذ٠غٛوغ١ٓ*
   12 ةف١زب١ِٓ  *
  Folic Acidاٌف١ٌٛهحبِغ  *
 Histamine ا١ٌٙغزب١ِٓ*

 .ٚرزُ ٘زٖ اٌزحب١ًٌ فٟ ِخزجش خبص ِغٙض ثأحذس األعٙضح ٠ٚغّٟ ثبٌّخزجش إٌٛٚٞ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A


إْ ٘زا  Scanningاٌّغح اإلشؼبػٟ ألػؼبء اٌغغُ اعزخذاَ اٌّٛاد اٌّشؼخ فٟ حبالد . 2

االعزخذاَ ٘ٛ األوضش ش١ٛػبً فٟ ِغبي اٌطت إٌٛٚٞ ٟٚ٘ ػ١ٍّخ ِغح ٚرظ٠ٛش ٌٍؼؼٛ اٌّشاد 

اٌخبطخ ٌفحض اٌؼؼٛ إِب ػٓ ؽش٠ك إػطبء اٌّش٠غ اٌّبدح اٌّشؼخ فحظٗ ٚرزُ ػٓ ؽش٠ك 

اٌفُ أٚ اٌحمٓ اٌٛس٠ذٞ ٚثبٌطجغ فئْ وً ػؼٛ ٠خزٍف ػٓ ا٢خش فٟ ٔٛع اٌّبدح اٌّشؼخ 

 .اٌّغزخذِخ أٚ اٌّبدح اٌى١ّ١بئ١خ اٌزٟ رؼبف إٌٝ اٌّبدح اٌّشؼخ لجً إػطبئٙب ٌٍّش٠غ

 

ِؼبفبً إ١ٌٗ ِبدح غش٠ٚخ رٍزمطٙب خال٠ب  اٌزىٕض٠َٛ٠ؼطٝ اٌّش٠غ فحض اٌىجذ ِٚضبي رٌه ػٕذ  

ثذْٚ إػبفبد أٚ ثئػبفخ ِبدح أخشٜ رغّٟ  اٌزىٕض٠َٛف١ؼطٟ فحض اٌّخ اٌىجذ أِب فٟ حبالد 

DTPA  ػٓ ؽش٠ك اٌفُ ٚفٟ  131ف١ؼطٝ اٌّش٠غ ا١ٌٛدفحض اٌغذح اٌذسل١خ ، ٚأِب فٟ حبالد

 .اإلعزٕشبقػٓ ؽش٠ك  133رغزخذَ ِبدح اٌض٠ْٕٛاٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍشئز١ٓ حبالد 
 

ٚثؼذ أْ ٠زٕبٚي اٌّش٠غ اٌّبدح اٌّشؼخ ٠ّزض اٌغغُ ٘زٖ اٌّبدح ٚرٍزمؾ ثبٌؼؼٛ اٌّشاد فحظٗ 

٠ٚغّٟ  عبِبِٓ اٌذَ صُ ٠زُ رظ٠ٛش ٘زا اٌؼؼٛ ػٓ ؽش٠ك عٙبص ِزظً ثىب١ِشا الٌزمبؽ أشؼخ 

  Scintillation Scanner with gamma Cameraثغٙبص اٌّغح اإلشؼبػٟ ٘زا اٌغٙبص 

 .  ِٕٚٗ ٠زُ اٌحظٛي ػٍٝ طٛسح فٛرٛغشاف١خ ٌٍؼؼٛ اٌّشاد فحظٗ
 

أٚ  إوظأشؼخ )االخزالف ث١ٓ فحض اٌّغح اإلشؼبػٟ ٚاٌفحض ثبألشؼخ اٌؼبد٠خ ِٚٓ ٕ٘ب ٠زؼح 

 (.Roentgen - rays سٚٔزغٓوّب رغّٝ ثأشؼخ 
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 :ٚل١بط ٔشبؽٙب  اٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍغذح اٌذسل١خ. 1
Thyroid Scan and I131 uptake  ٚ٘زا اٌفحض ٠ؼزجش أٚي فحض اعزخذَ ثىضشح فٟ ِغبي

ِٚٓ اٌّؼشٚف ثأْ اٌغذح اٌذسل١خ رز١ّض ثششا٘زٙب فٟ اٌزمبؽ ِبدح ا١ٌٛد ٌٚٙزا . اٌطت إٌٛٚٞ

، ٠ٚأخز فٟ ل١بط ٔشبؽ اٌغذح ٚاٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٙب( ٠ٚ125ٛد ٠131ٛد)ا١ٌٛد اٌّشغ ٠غزؼًّ 

  -عبػبد  8 -عبػبد  4 -عبػز١ٓ )اٌّش٠غ عشػخ ا١ٌٛد اٌّشغ ػٓ ؽش٠ك اٌفُ ػٍٝ فزشاد 

ثبعزخذاَ عٙبص اٌّغح رحغت ٌٗ ثطش٠مخ ِؼ١ٕخ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ الٌزمبؽ اٌغذح ١ٌٍٛد ( عبػخ 24

ٚفٟ ٔفظ اٌٛلذ رؤخز طٛسح ٌٍغذح اٌذسل١خ ػٓ ؽش٠ك وب١ِشا اٌغٙبص ٚرج١ٓ ٘زٖ  اإلشؼبػٟ

اٌظٛسح حغُ اٌغذح ٚشىٍٙب ٚأزشبس اٌّبدح اٌّشؼخ ف١ٙب ٠ٚغزخذَ فحض اٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍغذح 

 :اٌذسل١خ ٚٔشبؽٙب فٟ اٌحبالد اٌزب١ٌخ

حبالد عشؽبْ  ٚاٌف١ض٠ٌٛٛع١خِؼشفخ حغُ اٌغذح اوزشبف حبالد رؼخُ اٌغذح اٌذسل١خ اٌجغ١طخ  

 Nodular Goitre ٚاٌح٠ٛظٍٟحبالد رؼخُ اٌغذح اٌؼٕمٛدٞ  Thyroid Carcinomaاٌغذح 
and Thyroid Cyst  اٌزغّّٟحبالد ص٠بدح ٔشبؽ اٌغذح اٌذسل١خ ٚرؼخُ اٌغذح Thyrotoxic 

Goitre  حبالد ٔمض ٚوغً اٌغذح اٌذسل١خHyperthyrodism and Myxoedema  رحذ٠ذ

اٌزٙبثبد اٌغذح اٌذسل١خ  Ectopic Thyroidفٟ غ١ش ِىبٔٙب اٌطج١ؼٟ  غذ٠خاٌّىبْ ٌٛعٛد أٔغغخ 

رم١١ُ ٚرحذ٠ذ ٚػغ اٌغذح  Acute ,Subacute and Chronic Thyroiditisاٌحبدح ٚاٌّضِٕخ 

 Post Operative اإلعزئظبياٌذسل١خ ثؼذ ػ١ٍّبد 

محاضرات العلوم التطبيقية للدكتور مرهف لحلح كلية 
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 :   Liver Scanاٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍىجذ . 2

رغزخذَ وض١ش ِٓ إٌظبئش اٌّشؼخ فٟ حبالد اٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍىجذ 

رٍزمؾ ثخال٠ب  ثؼذ خٍطٗ ثّبدح سغ٠ٛخ 99TC 99اٌزىٕض٠َِٛٚٓ أّ٘ب 

اٌىجذ ٠ٚؼطٝ ٌٍّش٠غ ػٓ ؽش٠ك اٌحمٓ اٌٛس٠ذٞ، ٠ٚطٍت فحض 

رحذ٠ذ حغُ اٌىجذ ٚشىٍٗ : اٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍىجذ فٟ اٌحبالد ا٢ر١خ

ِٚٛػؼٗ رحذ٠ذ أٚساَ اٌجطٓ ِٚؼشفخ ِب إرا وبٔذ فٟ اٌىجذ أٚ خبسعٗ 

اوزشبف ٔٛع ٚعجت رؼخُ اٌىجذ ِضً حبالد خشاط اٌىجذ ٚأٚساِٗ 

ٚأو١بعٗ أٚ أٞ رغّغ دِٛٞ ثبٌىجذ رحذ٠ذ ِىبْ أٞ ٚسَ ثبٌىجذ ػٕذ 

جً ٚثؼذ اٌؼالط وّب فٟ لأخز ػ١ٕخ ِٕٗ اٌّمبسٔخ ث١ٓ حبٌخ اٌىجذ 

ِؼشفخ  Liver Metastasisاٌغشؽبْ فٟ اٌىجذ  صب٠ٛٔبدحبالد 

 Liver Cirrhosisٚرحذ٠ذ أِشاع اٌىجذ اٌّضِٕخ ِضً ر١ٍف اٌىجذ 

 Metabolicٚأِشاع اٌزّض١ً اٌغزائٟ  Hepatitisٚاٌزٙبة اٌىجذ 
Diseases 

محاضرات العلوم التطبيقية للدكتور مرهف لحلح كلية 
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 Spleen Scan:ي ٌٍطحباٌّغح اإلشؼبػٟ . 3
 اٌزىٕض٠َٛٚرغزخذَ ف١ٗ أ٠ؼبً ِٛاد ِشؼخ وض١شح ِٕٙب ِخٍٛؽ  

٠ٚظٙش فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ فٟ ٔفظ طٛسح اٌّغح ٚاٌّبدح اٌشغ٠ٛخ 

اإلشؼبػٟ ٌٍىجذ ٠ٚؼطٝ اٌّخٍٛؽ أ٠ؼبً ػٓ ؽش٠ك اٌٛس٠ذ ٚاٌحبالد 

 :اٌزٟ رزطٍت ف١ٙب ٘زا اٌّغح ٟ٘

رحذ٠ذ حغُ اٌطحبي ٚشىٍٗ رؼخُ اٌطحبي ٚأٚساِٗ  *

Splenomegaly   
رحذ٠ذ ِىبْ اٌطحبي ػٕذ اعزؼّبي األشؼخ اٌؼ١ّمخ ٚاٌّٛاد اٌّشؼخ *

 فٟ ػالط عشؽبْ اٌذَ
إطبثخ اٌطحبي ثزٙزه خبطخً ثؼذ اٌحٛادس ثؼذ حبالد اعزئظبي  *

 اٌطحبي 
ٚفٟ حبالد عٍطخ اٌطحبي ٚعٛد أٔغغخ ٌٍطحبي فٟ غ١ش ِىبٔٙب *

 اٌطج١ؼٟ
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   Brain Scan:حبالد اٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍّخ . 4

 

ح١ش  DTPAفمؾ أٚ ِخٍٛؽبً ثّبدح رغّٝ  اٌزىٕض٠َٚٛ٠غزخذَ ف١ٗ 

رؼطٝ ثبٌحمٓ اٌٛس٠ذٞ ٠ٚغزخذَ اٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍّخ فٟ اٌحبالد 

 :  اٌزب١ٌخ

 Brain Tumour ٚاٌضب٠ٛٔبدأٚساَ اٌّخ اٌغشؽب١ٔخ ٚاٌح١ّذح *
and Metastasis   

  Brain Abscessاٌزٙبة اٌّخ ٚخشاعٗ *

 Brain Heamatomaاٌزغّغ اٌذِٛٞ فٟ اٌّخ *

   Intra Cerebral Hemorrhageٚإٌضف ثبٌّخ * 

 Cerebroأِشاع األٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ ثبٌّخ ٚعٍطخ اٌّخ *
Vascular Accidents 

 

محاضرات العلوم التطبيقية للدكتور مرهف لحلح كلية 
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 Lung Scan:حبالد اٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍشئز١ٓ . 5
  

٠ٚؼطٝ  MAA صال١ٌخِٚبدح  اٌزىٕض٠َٚٛ٠غزخذَ ف١ٗ ِخٍٛؽ 

ٚ٘ٛ غبص ِشغ ٠ؼطٝ ػٓ  133ثبٌٛس٠ذ أٚ ِبدح اٌض٠ْٕٛ

ٚاٌحبالد اٌزٟ رغزذػٟ اعزخذاَ ٘زا . ؽش٠ك االعزٕشبق

 :  اٌفحض ٟ٘
حبالد عٍطخ اٌشئز١ٓ ٚرأص١ش اٌؼالط ف١ٙب أِشاع اٌشئخ *

   Obstructive Pulmonry Diseases اإلٔغذاد٠خ
حبالد عشؽبْ اٌشئخ ٚخشاط اٌشئخ أِشاع اٌشئخ اٌّضِٕخ *

   Bronchiactesisِضً رّذد اٌشؼت اٌٙٛائ١خ 
 اٌؼ١ٛة اٌخٍم١خ فٟ اٌشئز١ٓ *
 رمذ٠ش ٔغجخ اٌز٠ٛٙخ ٌٍشئز١ٓ*
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 Bone andحبالد اٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍؼظبَ ٚإٌخبع اٌؼظّٟ  .6
Bone Marrow Scan: 

 
 MDP ORِخٍٛؽبً ثّبدح فغفٛس٠خ ِضً  اٌزىٕض٠َٛ ٠ٚغزخذَ ف١ٗ

PYP .٠ٚطٍت ٘زا اٌفحض فٟ اٌحبالد اٌزب١ٌخ  : 

 

 األٚساَ اٌخج١ضخ فٟ اٌؼظبَ  صب٠ٛٔبداعزىشبف ٚرحذ٠ذ األٚساَ أٚ *
 رحذ٠ذ ِىبْ اٌٛسَ ػٕذ أخز ػ١ٕخ ِٕٗ *

اٌحبالد *رحذ٠ذ ٔشبؽ إٌخبع اٌؼظّٟ فٟ حبالد أِشاع اٌذَ *

 اٌّضِٕخ ٌفمش اٌذَ
 رحذ٠ذ ّٔٛ اٌؼظبَ ٚػّش٘ب  *

رحذ٠ذ أِبوٓ اٌزىٍظ اٌضائذ فٟ اٌؼظبَ ِٚٛالغ رى٠ٛٓ اٌؼظبَ اٌغ١ش *

 ؽج١ؼ١خ ِٚذٜ ارغبػٙب 
 Arthritisرحذ٠ذ ارغبع ٚٔشبؽ اٌزٙبة اٌّفبطً *
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حبالد اٌّغح اإلشؼبػٟ ٌٍمٍت ٚاألٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ . 7
Myocardial and Heart Scan  : 

 

٠ٚغزخذَ فٟ رحذ٠ذ ٚارغبع عٍطخ اٌمٍت ٚحبالد اخزالي 

 عش٠بْ اٌذَ فٟ األٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ ٚاٌمٍت
ٕٚ٘بن أػؼبء أخشٜ رغزخذَ ف١ٙب اٌّٛاد اٌّشؼخ ٠ٚزُ 

ِغحٙب ٚث١بْ أِشاػٙب ِضً اٌى١ٍخ ٚاٌجٕىش٠بط ٚاٌغذد 

 .اٌٍؼبث١خ ٚاٌغذد اٌذِؼ١خ ٌٍؼ١ٓ ٚاٌح٠ٛظٍخ اٌّشاس٠خ
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 اعزخذاَ اٌّٛاد اٌّشؼخ فٟ اٌؼالط
رغزخذَ اٌّٛاد اٌّشؼخ فٟ حبالد وض١شح ٚرأرٟ ثٕزبئظ ِشغؼخ ِضً  

اعزخذاِٙب فٟ ػالط ثؼغ األٚساَ اٌخج١ضخ ٚػالط رغُّ اٌغذح اٌذسل١خ ِٚٓ 

 :أِضٍخ اٌّٛاد اٌّشؼخ ا٢رٟ

ٚ٘ٛ ِٓ اٌّٛاد اٌّشؼخ اٌّغزخذِخ ِٕز ٚلذ ثؼ١ذ ٠ٚغزخذَ فٟ ٌىٛثبٌذ ا•  

ػالط ثؼغ األٚساَ اٌغشؽب١ٔخ ِضً عشؽبْ اٌحٕغشح ٚعشؽبْ اٌّضبٔخ 

 .اٌج١ٌٛخ ٚعشؽبْ اٌّخ ٚاٌؼظبَ ٚاٌشحُ

 اٌزٞ ٠غزخذَ فٟ ػالط عشؽبْ اٌضذٞ اٌّشغ  اٌغ١ض٠َٛ•  

٠ٚغزخذَ ػٍٝ ١٘ئخ ثزٚس أٚ إثش رضسع فٟ ِىبْ اٌّشع اٌشاد٠َٛ اٌّشغ • 

 عشؽبْ ػٕك اٌشحُ  ٚفٟ حبالد ِضً عشؽبْ اٌٍضخ 

 ٠ٚغزخذَ فٟ حبالد عشؽبْ ٚأٚساَ اٌغذح إٌخب١ِخ اٌز٘ت اٌّشغ • 

ٚ٘ٛ ٔظ١ش ِشغ ٠غزؼًّ ثىضشح فٟ رشخ١ض أِشاع اٌغذح ا١ٌٛد اٌّشغ • 

 .اٌذسل١خ ٚأ٠ؼبً فٟ ػالط ثؼغ ِٕٙب
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