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  باك عـلـوم 2  اإلشعاعـات النوويـة  03تمارين  اءـفيزي

   07 الـمـوضـوع
  الفيزياء النووية في خدمة الطب

  .الطب اإلشعاعي هو مجموع عمليات التشخيص  والعالجات الطبية التي تستعمل مواد إشعاعية
  .ها والتحكم فينظائر جديدة الطب اإلشعاعي بفضل اكتشاف  واتر تطورت 1930منذ 

  .المبالغ فيه للكريات الحمراء في النخاع العظمي للتقليل من التكون 32والفوسفور لتسكين آالم الروماتيزم   186نستعمل الرينيوم 
  
  

  .32الثاني إلى استعمال الفوسفور والجزء  86يتطرق الجزء األول من هذا التمرين إلى استعمال الرينيوم 
  .اهر البيولوجيةظاهر الفيزيائية لالستعمال ونترك جانبا المظالمنهتم ب

   
186:  186عمر النصف للرينيوم 

1/ 2 ( Re) 3,7Zt j=.  
186:الثابتات اإلشعاعية  6 1( Re) 2, 2.10Z sλ − −= ،32 7 1

15( ) 5,6.10P sλ − −=.  
186: الكتلة المولية للرينيوم  1( Re) 186 .ZM g mol −=.  

0:  كتل بعض الدقائق والذرات  31
1( ) 9,1.10m e kg−

− = ، 
32 26
15( ) 5,30803.10m P kg−= ،32 26

16( ) 5,30763.10m S kg−= ،.  

  . C=3.108.s-1: سرعة الضوء في الفراغ 
  . NA=6,02.1023 mol-1: ثابتة أفوكادرو 

  . 1eV=1,6.10-19J:اإللكترون فولت 
 1an=325,25j:    السنة      

 : 186الحقن بمحلول يحتوي على الرينيوم  .1
  . -βإشعاعي النشاط  186الرينيوم  .1.1

يمثل عدد البروتونات ،المبيان الممثل يحدد مجاالت  استقرار  Zيمثل عدد النوترونات و  Nالتالي ، حيث  (N,Z) على المخطط
  .توجد أعلى هذا المبيان 186النقطة الممثلة لنواة الرينيوم .النظائر

  

 
فائض من النوترونات أم فائض من البروتونات مقارنة مع نظير  186استنتج من هذا المخطط هل لنواة الرينيوم  .1.1.1

 .مستقر
  ؟-β ما اسم الدقيقة المنبعثة خالل التفتت  .1.1.2
186التي رمزها  186أكتب معادلة تفتت نواة الرينيوم  .1.1.3 ReZ76ميوم رمزه زعلما أن النواة الناتجة هي نظير لألو

A Os  مع،

  . Zو  Aذكر القوانين المستعملة لتحديد قيم 
  .خالل هذا التحول ال توجد في حالة طاقية مثارة  نعتبر أن النواة الناتجة
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ا        هلحظة تصنيع   A0=3700MBq  ونشاطها V=10mLالمادة التي يجب حقن المريض بها توجد على شكل محلول حجمه  .1.2
 .قيمة النشاط مقرونة بالزمن عطىفسر لماذا ت. t=0التي نعتبرها أصال للتواريخ  و

 :للحقنة  حجم الالزم الحساب  .1.3
  .اإلشعاعية الثابتة λو  tيمثل عدد النوى عند اللحظة  N(t) حيث. A(t)=λN(t) : يكتب تعبير نشاط عينة مشعة كالتالي .1.3.1

 .من المحلول عند التصنيع Vفبي الحجم  186أحسب كتلة الرينيوم    
 .يوم من تصنيعها 3,7للعينة في المحلول بعد مرور  A1أحسب النشاط  .1.3.2
  يوما 3,7ترض أن الحقنة ستعطى للمريض بعد نف. Ath=70MBqنشاط العينة الواجب حقنها لمفصل كتف مريض هو  .1.3.3

 .الواجب حقنه في الكتف Veمن تصنيع العينة ، أحسب الحجم    

  32الفوسفور   اسم النظير
32  الرمز

15 P  
β  نوع اإلشعاع

- 

  1,7MeV  طاقة اإلشعاع  المنبعثة
32  معادلة التفتت 32 0

15 16 1P S e−→ +  
  يوما 14  عمر النصف

  : 32حقنة محلول يحتوي على الفوسفور  .2
  : 32ورقة تعريف الفوسفور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .المشع من معالجة التزايد القوي للكريات الحمراء على مستوى خاليا النخاع العظمي 32تمكن حقنة من محلول للفوسفور 
 . 32نواة الفوسفور أعط تركيب  .2.1
د من قيمة طاقة اإلشعاع  الناتج عن تفتت  تأك،  32باستعمال الكتل المعطاة في بداية التمرين وورقة تعريف الفوسفور  .2.2

 .32الفوسفور 
 ؟ ما الذي يستفيده المريض من هذا المعطى.ليست في حالة مثارة 32جل النويدات الناتجة عن تفتت الفوسفور  .2.3
عدد النويدات عند  N0الثابتة اإلشعاعية و  λعدد النويدات في العينة و  N(t)ذكر بعالقة التناقص اإلشعاعي التي تربط بين  .2.4

 .  t=0اللحظة 
 . λوأوجد العالقة التي تجمعه بالثابتة  t1/2عرف عمر النصف  .2.5
  .تأكد حسابيا من قيمة عمر النصف المعطاة في ورقة التعريف .2.6
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