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 جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي

ولكن ٌستخدم المجال المؽناطٌسً  CTالمؽناطٌسً هو جهاز تصوٌر مثل جهاز اشعة اكس او جهاز جهاز التصوٌر بالرنٌن 

نسان وامواج الرادٌو للحصول على الصور دلٌمة وتفصٌلٌة وثالثٌة االبعاد تمكن الطبٌب من رؤٌة األجزاء الداخلٌة لجسم اال

من عظام ومفاصل والدم وخصوصا االنسجة الرلٌمة مثل الدماغ بدون استخدام الشعة اكس أو الحمن باالصباغ لتعزٌز 

التباٌن، ومن خالله ٌمكن اكتشاؾ التؽٌرات التً لد تطرأ على بعض أعضاء الجسم نتٌجة لمرض ما وذلن بالممارنة مع 

ً مذهالً فً عالم الطب 7977فً الثالث من ٌولٌو عام  األعضاء السلٌمة. ولد جاء اكتشاؾ هذا الجهاز ، حٌث اعتبر حدثا

الحدٌث. حٌث فً ذلن التارٌخ تم إجراء أول فحص باستخدام التصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسً ولد استؽرلت عملٌة التصوٌر 

. وٌرجع التطور فً ساعات ولم تكن تلن الصورة واضحة الممارنة بتلن التً نحصل علٌها فً اٌامنا هذه 5اكثر من 

تكنولوجٌا التصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسً إلى جهود سبع سنوات للعلماء رٌموند دامادٌن والري مانكوؾ وماٌكل جولدسمٌث. 

فً بداٌة األمر والذي ٌعنً الموي للداللة على الجهود المضنٌة التً بذلوها  Indomitableولد اطلموا على هذا الجهاز اسم 

 نوات من العمل والبحث لجعل جهاز التصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسً حمٌمة بعد ان كان مجرد فكرة.على مدار السبع س

 

 Magnetic Resonanceوهً اختصار للجملة  MRIالتصوٌر بالرنٌن المؽناطٌسً هً تكنولوجٌا معمدة وتعرؾ باسم 

Imaging المؽناطٌسً النووي والتً من األجدر ان ٌكون  والتً فً الحمٌمة تعتمد على الظاهرة الفٌزٌائٌة المعروفة بالرنٌن

ولكن نظراً للوالع الكلمة النووي على المرٌض او المستمع فإن  NMRIاسم الجهاز الرنٌن المؽناطٌسً النووي وٌختصر 

م ، وفً هذه الممالة سوؾ نتعرؾ على فكرة عمل هذا الجهاز المتطور وماذا ٌحدث لجسMRIالعلماء فضلوا االكتفاء باالسم 

االنسان عندما ٌوجد فً داخل هذا الجهاز؟ وماذا نرى بواسطته؟ ولماذا ٌجب على الشخص ان ٌبمى ساكنا طوال ولت مكوثه 

 داخل الجهاز اثناء الفحص؟ هذه االسئلة وؼٌرها الكثٌر سنحاول االجابة عنها.



 الفكرة واالساس

متر كما ٌحتوي على انبوبة افمٌة  2متر وارتفاعه  2أمتار وطوله  3 (MRIٌبلػ طول جهاز التصوٌر بالزنٌن المؽناطٌسً )

تمتد خالل مؽناطٌس، ٌستلمً المرٌض على ظهره على سرٌر خاص ٌمر ببطء من خالل األنبوبة داخل المؽناطٌس. ولٌس 

ص المطلوب، بالضروري ان ٌتم ادخال جسم المرٌض بالكامل داخل التجوٌؾ المؽناطٌسً وانما ٌعتمد ذلن على نوع الفح

بالحجم والشكل حسب الجزء من الجسم المراد فحصه وتصوٌره حٌث ٌتطلب وجود ذلن الجزء من  MRIوتختلؾ أجهزة 

 الجسم فً مركز التجوٌؾ المؽناطٌسً.

 المجال المغناطيسي

اسمه على  ٌجب ان نركز اوالً على المجال المؽناطٌسً المستخدم فً الجهاز والذي ٌحتوي MRIلمعرفة كٌؾ ٌعمل جهاز 

كلمة مؽناطٌسً، فمصدر المجال المؽناطٌسً والذي سنتحدث عنه بعد للٌل هو العنصر الرئٌسً للجهاز وٌشكل اكبر جزء 

تسال، والتسال هً وحدة لٌاس شدة المجال  2فٌه تركٌبه. وتصل شدة المجال المؽناصٌسً المستخدم فً الجهاز ما ٌزٌد عن 

جاوس وهذا داللة على  1.5س وللمعرفة تبلػ شدة المجال المؽناطٌسً لألرض جاو 71111المؽناطٌسً والتً تساوي 

 .NMRضخامة المجال المؽناطٌسً المستخدم فً جهاز 

ولذلن لبل ادخال المرٌض والمختصٌن الى ؼرفة الجهاز فإنه ٌتم اجراء فحص دلٌك للتخلص من األشٌاء المعدنٌة التً لد 

عت فً اجسامهم لطع معدنٌة لتثبٌت العظام فإنه ٌسمح لهم استخدام الجهاز الن تلن ٌحملها المرٌض اما االشخاص الذٌن زر

اسابٌع واذا  6المطع اصبحت ثابتة وال ٌمكن ان تتحرن تحت تأثٌر المجال المؽناطٌسً وخاصة اذا مر علٌها مدة تزٌد عن 

وٌتم تحوٌله الى  MRIالتصوٌر بجهاز وجد نتٌجة الفحص احتواء الجسم على اٌة معادن لابلة للحركة الٌسمح للمرٌض ب

 .CTوسٌلة تصوٌر اخرى مثل 

 



 

عام لدماغ  78عام والٌمٌن  86عام والوسط  25العمار مختلفة حٌث على الٌسار لعمر  MRIصور للدماغ باستخدام جهاز 

 .Alzheimerشخص مصاب بمرض 

تجري بحوث على تأثٌر المجال المؽناطٌسً على الجنٌن كذلن ال ٌسمح للمرأة الحامل باستخدام الجهاز ألنه لحتى األن لم 

 وٌخشى من تأثر خالٌا الجنٌن بالمجال المؽناطٌسً وخصوصا وانها تكون فً طور االنمسام والنمو.

 MRIأجزاء جهاز 

ذكرنا فً الممدمة أن المؽناطٌس ٌعد الجزء الرئٌسً للجهاز وبه تجوٌؾ الدخال المرٌض داخله كما ٌتضح فً الصورة 

 .MRIوهنان ثالث انواع من المؽناطٌسات التً ٌمكن استخدامها فً اجهزة 

 



 

 لدماغ شخص مصاب بالسرطان فً الدماغ MRIصورة 

 أنواع المغناطيس المستخدم

 ( المغناطيس الكهربي:1)

مجال مؽناطٌسً وٌحتوي على العدٌد من لفات من سلن حول اسطوانة فارؼة وٌمرر بالسلن تٌار كهربً مما ٌعمل على تولٌد 

طالما استمر مرور التٌار الكهربً فً السلن. ٌتمٌز هذا النوع من المؽاطٌس بملة تكلفته بالممارنة بالمؽناطٌس المصنع من 

 510111المواد فائمة التوصٌل المستخدم فً النوع الثالث ولكن ٌحتاج هذا المؽناطٌس إلى تٌار كهربً كبٌر تصل لدرته إلى 

ً وهذا ٌجعل تكالٌؾ التشؽٌل باهظة جدا وخصوصا أذا تطلب االمر الوصول إلى مجال وات نظراً لمماومت ه المرتفعة نسبٌا

 تسال. 1.0مؽناطٌسً شدته 

 ( المغناطيس الدائم:2)

وهو ٌنتج مجال مؽناطٌسً طوال الولت مما ٌعنى تكلفة تشؽٌل للٌلة ولكن المشكلة تكمن فً حجم المؽناطٌس ووزنه والذي 

 تسال وهذا سبب فً صعوبة تصنٌعه واستخدامه. 1.0طن لتولٌد مجال مؽناطٌسً شدته  7ر من ٌصل إلى اكث

 



تسال والذي ٌعنً صور  2ولكن بالرؼم من التكلٌؾ الباهظة ٌعتبر هذا النوع من المؽناطسات االنسب واالفضل للوصول الى 

بالتصوٌر ووضوحه؟ وهذا ما سنجٌب عنه ولكن بعد  فً ؼاٌة الوضوح والدلة. لد تتسائل االن ما عاللة المجال المؽناطٌسً

 ان نكمل الشرح عن بالً اجزاء الجهاز.

كٌلو جرام فً حٌن ان االجهزة الحدٌثة  8111المؽناطٌس ٌجعل الجهاز ثمٌل جداً فانماذج المدٌمة منه كان وزنها ٌصل إلى 

 از ٌزٌد عن الملٌون دوالر.كٌلو جرام والجدٌر بالذكر ان ثمن الجه 0511والمطورة وصل وزنها إلى 

ً منتظماً. ولكن هنان نوع اخر من  اذا الجزء الرئٌسً من تركٌب الجهاز هو المؽناطٌس الضخم الذي ٌولد مجاالً مؽناطٌسٌا

 781المؽناطٌس وٌعتبر الجزء الثانً من تركٌب الجهاز وهو مؽناطٌس ٌولد مجاالً مؽناطٌسٌا متزاٌد بحٌث شدته تتؽٌر من 

جاوس وهذا ال شن مجال مؽناطسً صؽٌر جداً بالممارنة بما تحدثنا عنه فً السابك والحما سٌتم شرح  271جاوس إلى 

 وظٌفة ودور المجال المؽناطٌسً المنتظم والمتزاٌد.

 

 لالعضاء الداخلٌة لجسم االنسان MRIصور 

الثانً ٌعمل على تولٌد مجال مؽناطٌسً بٌنما ٌموم المجال المؽناطٌسً المنتظم بؽمر كامل جسم المرٌض فإن المؽناطٌس 

 متؽٌر.

اما الجزء الثالث من تركٌب الجهاز هو مولد امواج الرادٌو التً تخترق جسم المرٌض عند اجراء التصوٌر. والشكل التالً 

 واالجهزة االلكترونٌة المتحكمة فً تشؽٌله. MRIٌوضح االجزاء الرئٌسٌة لتركٌب جهاز 



 

 واالجهزة االلكترونٌة المتحكمة فً تشؽٌله MRIلتركٌب جهاز مخطط لالجزاء الرئٌسٌة 

 

 MRIكيف نحصل على الصور باستخدام 

نعلم ان أٌة مادة ومنها جسم االنسان ٌتكون من بالٌٌن الذرات المختلفة، ونواة هذه الذرات تتحرن حركة دورانٌة حول محور 

 مخروط حول محور الدوران.كما فً الشكل الموضح ادناه حٌث تشكل هذه الحركة شكل 



 

 شكل ٌوضح ذرة الهٌدروجٌن فً حركة دورانٌة حول المجال المؽناطٌسً

ولنتخٌل ان هذه البالٌٌن من االنوٌة عشوائٌة فً حركتها حٌث ان كل نواة تتحرن حول محورها بصورة متسملة عن النواة 

سٌركز فمط علً ذرة  MRIرات مختلفة ولكن جهاز األخرى، وكما نعلم ان الجسم مكون من مواد مختلفة وبالتالً من ذ

الهٌدروجٌن حٌث انها الذرة المثالٌة الن النواة تحتوي على بروتون واحد وله عزم مؽناطٌسً كبٌر نسبٌاً وهذا ٌعنً انه عندما 

فً اتجاه  تتعرض ذرة الهٌدروجٌن إلى مجال مؽناطٌسً خارجً فإنها سوؾ تتأثر به بحٌث ٌصبح اتجاه العزم المؽناطٌسً

المجال المؽناطٌسً الخارجً او فً عكسه. كما ٌحدث لالبرة المؽناطٌسٌة فً مجال مؽناطٌسً حٌث تدور حول محورها 

 وتستمر فً النهاٌة فً اتجاه المجال المؽناطٌسً كما ٌمكن اجبارها على ان تستمر فً عكس اتجاه المجال المؽناطٌسً.

 



 

فً اتجاه المجال أو فً عكس اتجاه المجال وال ٌمكن ان ٌكون هنان ترتٌب اخر. العدد  كل بروتونات ذرة الهٌدروجٌن تترتب

األعظم من تلن البوترونات عزومها المؽناطٌسٌة تلؽً بعضها البعض وال ٌبمى إال الملٌل كما فً الشكل البروتون الممٌز 

 ً.باللون األحمر فال ٌوجد بروتون اخر بعكس اتجاهه لٌالشً عزمه المؽناطٌس

 وظيفة امواج الراديو

 

 

 CTوتوضح التباٌن العالً والوضوح ممارنة بصورة جهاز  MRIصورة لدماغ انسان باستخدام 



 

 

 

 MRIمخطط توضٌحً لمكونات جهاز التصوٌر باستخدام الرنٌن المؽناطٌسً 

 الحصول على الصور

كما فً التصوٌر باشعة اكس او التصوٌر باالشع الممطعٌة فإنه ٌتم حمن المرٌض بمادة لزٌادة التباٌن الذي تعمل على توضٌح 

الجزء المراد تصوٌره فً الجسم وتمٌزه عن األعضاء المجاورة كذلن هو نفس الحال فً حالة التصوٌر بجهاز الرنٌن 



الحالة تختلؾ، حٌث ان المادة المستخدمة فً حالة التصوٌر باشعة اكس او االشعة المؽناطٌسً ولكن المادة المستخدمة فً هذه 

الممطعٌة التً تستخدم اشعة اكس اٌضا فإن المادة المستخدمة تتأٌن اذا تعرضت الشعة اكس مما ٌعنً انها سوؾ تولؾ اشعة 

ورة لذلن العضو عن طرٌك الظل الذي اكس من النفاذ من ذلن العضو الذي ٌحتوي على مادة التباٌن. وبهذا نحصل على ص

تم تصوٌره. ولكن مادة التباٌن المستخدمة فً الرنٌن المؽناطٌسً لها وظٌفة مختلفة تماماً، فهً تعمل على تؽٌر المجال 

المؽناطٌسً الموضعً لالنسجة التً تفحص، وتصبح استجابة االنسجة الطبٌعٌة مختلؾ عن االنسجة المصابة بمرض مما 

 مختلفة. تعطً نتائج

 MRIمزايا جهاز 

 

 MRIعيوب جهاز 

 

 



What are the components of a complete MR 

system and where are they located?   

 

 

 

The components of a complete MR 

system are usually located in three 

adjacent rooms as shown in the 

diagram to the right:  

 

      1) Magnet Room 

      2) Equipment Room       

      3) Control Room 

 
Click to enlarge 

 
1) Power injector; 2) Table, 3) Cart with coils 

Magnet Room.  This contains the MR magnet, its shell/enclosure, support footings, and patient 

table. Cables, vents, and wiring usually enter the top of magnet assembly passed along a tray in 

the ceiling. Some wires and tubing may pass from below along trenches in the floor. 

 

The walls of the magnet room are constructed in layers and perform several independent 

functions: magnetic shielding to confine the fringe field; acoustic shielding to restrict noise 

transmission to the control room and beyond; radio-frequency shielding to prevent 

electromagnetic noise from entering or leaving the room.  
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The floor must be able to support the considerable weight of the magnet, table, and accessories. 

The weight of a typical 1.5 T cylindrical superconducting scanner is on the order of 10,000 lbs 

(4,500 kg) while a 3.0 T scanner may weigh up to 17,000 lbs (7,500 kg).  The weight of a 

permanent low-field magnet may be over three times higher than a 1.5 T superconducting 

scanner, up to 35,000 lbs (16,000 kg). 

 

Finishings in the magnet room typically contain closets or storage areas for a large number of 

MR accessories, including phantoms, cushions, sponges, straps, wedges, cardiac leads, 

peripheral pulse gating devices, and respiratory bellows. 

 

A sink is generally needed as are oxygen and suction equipment. 

 

Contrast injectors are often present, as well as ancillary materials for contrast injection, including 

syringes, IV tubing, tape, and the contrast itself. 

 

Adjustable lighting is advised, using direct current sources with less than 5% ripple and with the 

power converter located outside the magnet room.  Either LED lighting or short filament length 

bulbs are recommended to avoid vibration and early burnout.  Fluorescent lighting may not be 

used due to the radiofrequency (RF) interference it produces.   

 

A window through through which to view the patient is present in nearly every installation, often 

accompanied by a remote video monitoring system. 

 

 
1) Gradient /RF cabinet; 2) Power supply; 3) Chiller; 4) helium pump. 

Equipment Room.  Located immediately adjacent to the Magnet Room, this contains a half 

dozen or more devices distributed in 3-4 cabinets that control and support the magnet operation.   

 

MR scanner equipment room showing: 1) Gradient and radiofrequency cabinet; 2) universal 

power supply; 3) water pump/chiller; and 4) helium pump. On the electrical side are a power 

cabinet (for electrical conditioning and distribution), gradient cabinet (sending currents into the 
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gradients), and an RF-cabinet (for controlling the transmission of radiofrequency pulses and 

reception of NMR signals). On some newer scanners the RF electronics are located immediately 

adjacent to the magnet under its plastic cover. Often these three components are combined into a 

single large cabinet. Some systems may have additional cabinets serving specialized techniques, 

such as multi-nuclear spectroscopy or functional MRI. 

 

 

 
A peak inside the cabinets 

Left: x-, y-, and z-gradient amplifiers. The black vertically-oriented hoses contain coolant that is 

circulated to remove the considerable heat generated by these amplifiers. 

Above right: The array processor, where numerical processing of the MR data, including Fourier 

transformation, takes place. 
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Cooling system block diagram (Courtesy GE Healthcare, click to enlarge)  

Helium pump 

 
Chiller (inside components)  

Chiller (outside components) 

Components of the cooling system for the magnet, amplifiers, and gradient coils are pictured 

above. These include a cryocooler compressor or "helium pump" (that circulates liquid helium 

around the magnet) and a heat exchanger or "chiller" (that pumps an antifreeze-water mixture to 

cool the gradients as well as taking some heat away from the helium system). 

 

The wires and tubing from the electrical and cooling equipment passes through penetration 

panels on common wall between the magnet room and equipment room. 
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Control Room.  This is immediately outside the magnet room.  It contains the operator console, 

keyboard, communication devices, EKG and oxygen monitors and computer equipment that 

controls the scanner (box on floor at lower right of desk). 
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 (LINAC) انُمسِرع انخطً انطبًِ 

 
ع اُخط٢ ٛٞ عٜبص ٣غزخذّ أُٞعبد اٌُٜشٝٓـ٘بؽ٤غ٤خ ػب٤ُخ اُزشدد ُزغش٣غ اُغغ٤ٔبد أُشؾٞٗخ  غّشِ ُٔ  –ٓضَ اإلٌُزشٝٗبد  –اُ

ؽبهبد ػب٤ُخ خالٍ أٗجٞة خط٢. ؽضٓخ اإلٌُزشٝٗبد ػب٤ُخ اُطبهخ اُ٘برغخ ٣ٌٖٔ إٔ رغزخذّ ٓجبششح ُؼالط األٝساّ اُغطؾ٤خ،  إ٠ُ

 .ًٔب ٣ٌٖٔ اعزخذآٜب ُالططذاّ ثٜذف إٗزبط األشؼخ اُغ٤٘٤خ ُؼالط األٝساّ اُؼ٤ٔوخ

 

 :شع اُخط٢ اُطج٢اُشٌَ اُزب٢ُ ٛٞ سعْ رٞػ٤ؾ٢ ُألعضاء اُشئ٤غ٤خ ٝاألٗظٔخ أُغبػذح ُِٔغ

 
ثبُز٤بس  Modulator ٣وّٞ ٓظذس اُغٜذ )ػجبسح ػٖ ٓؾٞالد ًج٤شح رٌجش اُغٜذ ٝرؾبكع ػ٤ِٚ( ثزض٣ٝذ ٓـ٤ش أُٞعبد اٌُٜشثبئ٤خ

ش أُٞعبد اٌُٜشثبئ٤خ ػب٤ُخ اُغٜذ ثأٜٗب ٗجؼبد ٓغز٣ٞخ ٖٓ اُز٤بس أُغزٔش ُٜب كزشاد ص٤٘ٓخ ال رز٤ٔض ٗجؼبد ٓـ٤ .DC أُغزٔش

رض٣ذ ػٖ ػذح ٓب٣ٌشٝٗبد ٓ٘بُضب٤ٗخ. ٛزٙ اُ٘جؼبد رغزخذّ ُزشـ٤َ ُٓٞذاد أُٞعبد اُذه٤وخ ألٜٗب رزطِت ٗجؼبد راد عٜٞد 

 ٝك٢ ٗلظ اُٞهذ إ٠ُ ٓذكغ اإلٌُزشٝٗبد Klystron زشٕٝأٝ ا٤ٌُِغ Magnetron ػب٤ُخ ٝرٞصع ٛزٙ اُ٘جؼبد ػ٠ِ أُبع٘زشٕٝ

Electron Gun.  رؾوٖ أُٞعبد اُذه٤وخ اُ٘جؼ٤خ أُ٘زغخ ك٢ أُبع٘زشٕٝ أٝ ا٤ٌُِغزشٕٝ )اُز٢ رغزخذّ إلٗزبط ٓغبالد ًٜشثبئ٤خ

كغ اإلٌُزشٝٗبد ٝك٢ ٗلظ اُٞهذ أُ٘بعت رؾوٖ أ٣ؼبً اإلٌُزشٝٗبد أُ٘زغخ ٖٓ ٓذ Wave Guide ُزغش٣غ اإلٌُزشٝٗبد( ك٢

 أُ٘زغخ ٖٓ ٓذكغ اإلٌُزشٝٗبد ٗجؼ٤بً ػ٠ِ شٌَ ٗجؼبد. رزلبػَ ٛزٙ اإلٌُزشٝٗبد ٓغ أُغبٍ اٌُٜشٝٓـ٘بؽ٤غ٢ ُِٔٞعبد اُذه٤وخ

Microwaves ٝرٌزغت اإلٌُزشٝٗبد ؽبهخ ٖٓ أُغبٍ اٌُٜشثبئ٢ اُغ٤ج٢ ثٞاعطخ ػ٤ِٔخ اُزغش٣غ. 
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 Pencil Beam ٓخشط أٗجٞة اُزغش٣غ رٌٕٞ ػ٠ِ شٌَ ؽضٓخ ده٤وخ رغ٠ٔػ٘ذ خشٝط اإلٌُزشٝٗبد ػب٤ُخ اُطبهخ ٖٓ ٗبكزح 

 :٤ِِٓٔزشاد. ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ششؽبً ألْٛ أعضاء أُغشع اُخط٢ 3ٝثوطش ٣وذس ثؾٞا٢ُ 

 انخطً انمسرع مكىواثAccelerator Linear of Component  

  Source Particleاندسٍماث مصذر.1 

شاد رغش٣ؼخ، عٞ ُٔ  .اء أًبٕ إٌُزشٝٗبد أٝ ثشٝرٞٗبد أٝ أ١ عغ٤ٔبد ٓشؾٞٗخ٣ؼزٔذ ػ٠ِ ٗٞع اُغغ٤ْ اُ

  Gun Electronاإلنكخروواث مذفغ.2 

٣زشًت ٓذكغ اإلٌُزشٝٗبد ٖٓ ٜٓجؾ ٝٛٞ كز٤ِخ ٖٓ ٓبدح اُجبس٣ّٞ )ٓبدح رلوذ إٌُزشٝٗبرٜب ػ٘ذ رغخ٤ٜ٘ب ػٖ ؽش٣ن االٗجؼبس األ٢ٗٞ٣ 

 555ر٘جغ ثزشدد  Grid س ٜٓ٘ب إٌُزشٝٗبد ٝألٕ اُشجٌخػ٘ذ رغخ٤ٖ اُلز٤ِخرزؾش .(Thermo-ionic Emission) اُؾشاس١

MHz كئٕ اإلٌُزشٝٗبد رظَ إ٠ُ أُظؼذ ػ٠ِ شٌَ ثبهبد ؽ٤ِوخ. 

  Guide Waveانمىخت دنٍم.3 

أثغؾ رؼش٣ق ُذ٤َُ أُٞعخ ٛٞ ٝع٤ِخ ُزؾذ٣ذ اٗزشبس أُٞعخ اٌُٜشٝٓـ٘بؽ٤غ٤خ ك٢ ٓغبس ٓؾذد. ٣زشًت ٖٓ أٗجٞة ٖٓ اُ٘ؾبط 

أهشاص ٗؾبع٤خ ٝٛٞ ٓلشؽ ٖٓ اُٜٞاء ُذسعخ ػب٤ُخ ثٞاعطخ ٗظبّ رلش٣ؾ رٔش أُٞعبد اُذه٤وخ ثذاخِخ ؽبِٓخ  ٣ؾز١ٞ ثذاخِٚ ػ٠ِ

 .ػ٠ِ ٓزٜ٘ب ثبهبد اإلٌُزشٝٗبد

ثَ  Steering Coil رغذس األشبسح ٛ٘ب إ٠ُ إٔ أُغشػبد اُخط٤خ أُغزخذٓخ ك٢ أُغبٍ اُطج٢ ال رغزخذّ ِٓلبد اُزٞع٤ٚ

 .(Mv 55ٝٗبدساً ٓب ٗغزخذّ ) (Mv 8-6أهظ٠ ؽبهخ ٣زْ إعزخذآٜب ٢ٛ ) ألٕ Wave    Guide رغزخذّ

  Magnetron Theانماخىخرون.4 

 
 External ش ٓغبٍ ٓـ٘بؽ٤غ٢ خبسع٢أُبع٘زشٕٝ ٛٞ طٔبّ ٓلشؽ ٖٓ اُٜٞاء ٣ٌٕٞ رذكن اإلٌُزشٝٗبد ك٤ٚ خبػؼبً ُزأص٤

Magnetic Filed ٣ٝشـَ ٛزا أُبع٘زشٕٝ ك٢ ؽوَ ٓـ٘بؽ٤غ٢ ؽبد Magnetic Field.  ٣ؼَٔ ًٔزثزة ػب٢ُ اُطبهخ ٣ُٞذ ٞٛٝ

ٗجؼبد ٖٓ أُٞعبد اُذه٤وخ راد كزشاد ص٤٘ٓخ ُؼذح ٓب٣ٌشٝٗبد ٖٓ اُضب٤ٗخ ٝثٔؼذٍ رٌشاس ٣ظَ إ٠ُ ػذح ٓئبد ٖٓ اُ٘جؼبد ٌَُ 

 .MHz 3555شدد أُٞعبد اُذه٤وخ خالٍ ًَ ٗجؼخ ٣وذس ث٘ؾٞ صب٤ٗخ. ر

رٝ رغب٣ٝق  Copper Anode Block  ٝٓظؼذ ُٗؾبع٢ خبسع٢  Central Cathode ٛٞ أعطٞا٢ٗ اُشٌَ ُٚ ٜٓجؾ ٓشًض١

ٓزشبثٌخ ٓغ هطؼخ طِجخ ٖٓ اُ٘ؾبط ٣ٝغزخذّ اُ٘ؾبط ثبُزاد ألٕ اٌُبصٞد ٣غت إٔ ٣ؼَٔ ػ٘ذ  Resonating Cavity س٤٘٤ٗخ

 Anode ٝأُظؼذ Cathode هٞح ػب٤ُخ ٣ٝغت إٔ ٣وبّٝ دسعبد اُؾشاسح اُؼب٤ُخ اُ٘برغخ ػٖ اُزشـ٤َ. أُ٘طوخ ث٤ٖ أُٜجؾ

ٓلشؿخ رٔبٓبً ٖٓ اُٜٞاء. ٣زْ رغخ٤ٖ أُٜجؾ ثٞاعطخ كز٤ِخ داخ٤ِخ ٝر٘زظ اإلٌُزشٝٗبد ثطش٣وخ االٗجؼبس األ٢ٗٞ٣ اُؾشاس١. ٣زْ 
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ػٔٞد١ ػ٠ِ ٓغزٟٞ ٓوطغ ػشع اُزغب٣ٝق ٝٓغبٍ ًٜشثبئ٢  agnetic Field Static Mرطج٤ن ٓغبٍ ٓـ٘بؽ٤غ٢ عبًٖ

ٗجؼ٢ ٓغزٔش ث٤ٖ ًَ ٖٓ أُٜجؾ ٝأُظؼذ. رغشع اإلٌُزشٝٗبد أُ٘جؼضخ ٖٓ أُٜجؾ ك٢ ارغبٙ أُظؼذ ثلؼَ أُغبٍ اٌُٜشث٢ 

ك٢ ؽشًبد ُُٞج٤خ ٓؼوذح ك٢ رؾذ اُزأص٤ش ا٢ٗ٥ ُِٔغبٍ أُـ٘بؽ٤غ٢ رزؾشى اإلٌُزشٝٗبد   .Pulse Electrical Fieldاُ٘جؼ٢

ارغبٙ اُزغب٣ٝق اُش٤٘٤ٗخ ثبػضخ اُطبهخ ػ٠ِ شٌَ ٓٞعبد ده٤وخ. ٛزٙ اُ٘جؼبد ٖٓ أُٞعبد اُذه٤وخ روبد إ٠ُ أٗجٞة اُزغش٣غ خالٍ 

  6MVُزشـ٤َ أُغشع اُخط٢ اُز١ ٣ؼَٔ ػ٘ذ   2MWػبدحً ٣ؼَٔ أُبع٘زشٕٝ ػ٘ذ هذسح هٔخ   .Wave Guideد٤َُ أُٞعخ

ؿْ إٔ ٓؼظْ أُغشػبد اُخط٤خ راد اُطبهخ اُؼب٤ُخ رغزخذّ ا٤ٌُِغزشٕٝ، إال إٔ أُغشػبد اُز٢ رظَ ؽبهبرٜب إ٠ُ أٝ أهَ. ٝثش

25MeV   5هذ رْ رظ٤ٜٔٔب العزخذاّ أُبع٘زشٕٝ رٝ اُوذسحMW.  

  Klystron Theانكهٍسخرون.5 

ؼَٔ ك٢ ٓؾطبد اُزِلض٣ٕٞ ٝاُشاداس ٝٛٞ ٣ٝغز  Microwavesٛٞ أٗجٞة ٓلشؽ ٣ٝؼزجش ٗٞع ه١ٞ ٖٓ ٌٓجشاد أُٞعبد اُذه٤وخ

اُشٌَ اُزب٢ُ ٣ٞػؼ  ؽز٠ ٣وّٞ ثزٌج٤شٛب.  Radiofrequency Oscillatorثؾبعخ ألٕ ٣ُـزٟ ثٞاعطخ ٓزثزة ٓٞعبد ده٤وخ

 :ٓوطغ ػشػ٢ ٤ٌُِغزشٕٝ رٝ رغ٣ٞل٤ٖ

 

 ٍ ٝاُز١ ٣غ٠ٔ اُزغ٣ٞق أُغٔغ٣زْ رغش٣غ اإلٌُزشٝٗبد اُ٘برغخ ٖٓ أُٜجؾ ثٞاعطخ ٗجؼبد اُغٜذ اُغبُجخ ك٢ اُزغ٣ٞق األٝ

Cavity Buncher ٝاُز١ ٣ضٝد ثبُطبهخ ػجش أُٞعبد اُذه٤وخ ٓ٘خلؼخ اُوذسح. روّٞ أُٞعبد اُذه٤وخMicrowave   ثئٗشبء

ػجش اُزغ٣ٞق. رزـ٤ش عشػخ اإلٌُزشٝٗبد ثلؼَ ٛزا أُغبٍ اٌُٜشثبئ٢ ُذسعبد ٓخزِلخ ثطش٣وخ رؼشف  ACٓغبٍ ًٜشثبئ٢ ٓزشدد

ع ث٤٘ٔب األخشٟ رجّطئ ٝاُجؼغ ا٥خش ال ٣زأصش. ٛزا   .Velocity Modulationاُغشػخ ثؼ٤ِٔخ رؼذ٣َ ثؼغ اإلٌُزشٝٗبد رغشَّ

غ( ك٢ ؽضّ ِّٔ   Accelerate the Electron inع٤ؤد١ إ٠ُ رغ٤ٔغ اإلٌُزشٝٗبد )ٖٝٓ ٛ٘ب عبءد اُزغ٤ٔخ ثبُزغ٣ٞق أُغ

Bunches . 

 انكهربائً انمدال E ًخانُمركَّب   نه انمىخت مؼذل ف:  

  Component Axialمحىرٌت ُمركَّب ت.1 

ؽز٠ رجو٠ ٓؾبكظخ ػ٠ِ ؽبهخ  . Accelerate the Electron in Bunches ثؾ٤ش أٜٗب رغّشع اإلٌُزشٝٗبد ك٢ ؽضّ

 .اإلٌُزشٝٗبد

  Component Radialقطرٌت وصف ُمركَّب ت.2 

 .رؼَٔ ػ٠ِ ػ٠ِ رشز٤ذ اإلٌُزشٝٗبد ثئرغبٙ عذاس األٗجٞة



ؼخ( إ٠ُ اُزغ٣ٞق اُالهؾثٞطٍٞ ؽضّ اإل َّٔ   Catherٌُزشٝٗبد )ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼجَّش ػٜ٘ب ثؼشثبد ٖٓ اإلٌُزشٝٗبد أُغ

Cavity  عزوّٞ ٛزٙ اإلٌُزشٝٗبد ثئؽذاس شؾ٘بد ك٢ ٜٗب٣بد اُزغ٣ٞق ٝػ٤ِٚ ع٤ُٞذ ٓغبٍ ًٜشثبئ٢ ٓضجِّؾ. عزؼب٢ٗ اإلٌُزشٝٗبد

 .اُؾش٤ًخ ُإلٌُزشٝٗبد إ٠ُ ٓٞعبد ده٤وخ ػب٤ُخ اُوذسح ٖٓ رجبؽؤ )٣ٝ٘طجن هبٕٗٞ ؽلع اُطبهخ( ٝرزؾٍٞ اُطبهخ

 انخسرٌغ آنٍتMechanism Acceleration  

ؽش٣وخ اُزغش٣غ ك٢ أُغشع اُخط٢ رؼزٔذ ػ٠ِ رـ٤٤ش شؾ٘خ األٗبث٤ت ثغشػخ ًج٤شح ؽ٤ش رذخَ اُغغ٤ٔبد أُشؾٞٗخ إ٠ُ األٗجٞة 

اُغغ٤ٔبد داخَ األٗجٞة ٝرظَ إ٠ُ ؽشكٚ ا٥خش ٝرخشط ٓ٘ٚ األٍٝ ػ٘ذٓب رٌٕٞ شؾ٘خ األٗجٞة ٓخبُلخ ُشؾ٘خ اُغغ٤ٔبد، رغ٤ش 

 .ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ أُغبٍ اٌُٜشثبئ٢ ك٢ االرغبٙ اُز١ ٣غشع اُغغ٤ٔبد

رغشع ٛزٙ اُغغ٤ٔبد ثٞاعطخ ٛزا أُغبٍ اٌُٜشثبئ٢ ك٢ اُلغٞح ث٤ٖ األٗجٞث٤ٖ أُززب٤٤ُٖ ٝػ٘ذ اهزشاة اُغغ٤ٔبد ٖٓ ؽشف 

بُلخ إلشبسح اُغغ٤ٔبد كز٘ذكغ إ٠ُ داخَ األٗجٞة اُضب٢ٗ ٝرغ٤ش ك٤ٚ ٌٝٛزا. اُشٌَ اُزب٢ُ األٗجٞة اُضب٢ٗ رزـ٤ش إشبسرٚ ُزظجؼ ٓخ

 :٣ٞػؼ رُي

 
٣بدح ك٢ ؽٍٞ األٗبث٤ت رذس٣غ٤بً ثؾ٤ش روؼ٢ ًِٔب صادد عشػخ اُغغ٤ٔبد ك٢ اُلغٞاد ث٤ٖ األٗبث٤ت أُززب٤ُخ رطَِّت رُي ص

اُغغ٤ٔبد ٗلظ اُلزشح اُض٤٘ٓخ ك٢ ًَ أٗجٞة ٝرظَ إ٠ُ ٜٗب٣زٚ ك٢ اُٞهذ ااُز١ ر٘ؼٌظ ك٤ٚ شؾ٘خ األٗبث٤ت، ٝرؼزٔذ اُغشػخ 

ح ػذد األٗبث٤ت اُٜ٘بئ٤خ ُِغغ٤ٔبد ػ٠ِ ػذد اُلغٞاد ث٤ٖ األٗبث٤ت أُززب٤ُخ اُز٢ رٔش ك٤ٜب ٛزٙ اُغغ٤ٔبد ٣ٝضداد ٛزا اُؼذد ثض٣بد

ٌُٖٝ ػ٘ذٓب رْ رط٣ٞش ُٓٞذاد أُٞعبد اُذه٤وخ عبػذ ٛزا  ٌُٖٝ ٛزا طؼت ألٗٚ ك٢ ؽبُخ اُطبهخ اُؼب٤ُخ رؾزبط إ٠ُ أٗبث٤ت ؽ٣ِٞخ.

كئٕ أؽٞاُٜب أُٞع٤خ رظجؼ ٓشبثٜخ  Microwave ك٢ االعزـ٘بء ػٖ األٗبث٤ت اُط٣ِٞخ ألٗٚ ػ٘ذ اعزؼٔبٍ أُٞعبد اُذه٤وخ

ٝٓغ رُي كئٕ ٝعٞد ٛزٙ األٗبث٤ت ْٜٓ ُؾٔب٣خ اُغغ٤ٔبد أُغشػخ ٖٓ اُغضء اُزجبؽئ٢  أُغزؼِٔخ ك٢ اُزغش٣غ.ألؽٞاٍ األٗبث٤ت 

 .ٖٓ أُغبٍ اٌُٜشثبئ٢ أُز٘بٝة ؽ٤ش رٌٕٞ اُغغ٤ٔبد داخَ األٗبث٤ت ػ٘ذ ٛزا اُغضء ٖٓ أُغبٍ

 انطبً انخطً انمسرع فً انسٍىٍت األشؼت إوخاج In Production Ray-X 

LINAC 

ظ األشؼخ اُغ٤٘٤خ ك٢ أُغشع اُخط٢ ث٘لظ اُطش٣وخ اُز٢ ر٘زظ ثٜب ك٢ أٗجٞثخ األشؼخ اُغ٤٘٤خ، ٌُٖٝ ٓغ االخزالف ك٢ ؽبهخ ر٘ز

 .اإلٌُزشٝٗبد اُغبهطخ ػ٠ِ اُٜذف

ػ٘ذٓب رغوؾ اإلٌُزشٝٗبد ػ٠ِ ٛذف ٓظ٘ٞع ٖٓ ٓبدح راد ػذد رس١ ًج٤ش ٓضَ  Bremsstrahlung ر٘جؼش أشؼخ اٌُجؼ

األشؼخ ٗز٤غخ رـ٤ش عشػخ اإلٌُزشٝٗبد ؽ٤ش رزجبؽئ اإلٌُزشٝٗبد ػ٘ذٓب روزشة ٖٓ ٗٞاح اُز٘غغزٖ ٝرلوذ اُز٘غغزٖ ٝر٘طِن 

ع٤٘٤خ ٝٗز٤غخ ُؾذٝس رلبػالد ٖٓ ٛزا اُ٘ٞع رزؾٍٞ ؽبهخ اإلٌُزشٝٗبد إ٠ُ ؽ٤ق ٖٓ كٞرٞٗبد  اإلٌُزشٝٗبد ؽبهزٜب ثئؽالم أشؼخ

ٗبد اُغبهطخ ال رلوذ ؽبهزٜب دكؼخ ٝاؽذح ٌُٖٝ ٣ؾذس ُٜب رجبؽؤ أًضش ٖٓ األشؼخ اُغ٤٘٤خ راد أؽٞاٍ ٓٞع٤خ ٓخزِلخ ألٕ اإلٌُزشٝ

 .ٓشح

 انمىؼطفت اإلنكخروواث حزمت Bended Transport Beam Electron & 

Beam Electron 

ٝاُز٢ رغشع ك٢ أٗجٞة هظ٤شٗغج٤بً رزشى  (MeV 6ك٢ أُغشػبد اُخط٤خ راد اُطبهخ أُ٘خلؼخ)أ١ اُز٢ رظَ إ٠ُ ؽٞا٢ُ 

٢ خؾ ٓغزو٤ْ ٝرظطذّ ثٜذف ٓ٘بعت ٖٓ أعَ إٗزبط األشؼخ اُغ٤٘٤خ. أٓب ك٢ أُغشػبد اُخط٤خ راد اُطبهخ اُؼب٤ُخ ُزغزٔش ك
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٣ٌٕٞ أٗجٞة اُزغش٣غ ؽ٣َٞ عذاًٝػ٤ِٚ ع٤زْ ٝػؼٚ أكو٤بً أٝ ثضا٣ٝخ ثبُ٘غجخ ُألكن. رزْ ثؼذ رُي ػ٤ِٔخ اٗؾشاف اإلٌُزشٝٗبد خالٍ 

 .ٞة اُزغش٣غ ٝاُٜذفدسعخ( ث٤ٖ أٗج 275أٝ  95صا٣ٝخ ٓ٘بعجخ )

 ًهىاك ثالثت أوظمت نؼطف اإلنكخروواث ػه مسارها وه: 

  Bending 090درخت0 09 ػطف وظاو .1

  Bending 0270درخت 0270 ػطف وظاو .2

  slalom 0112.5 (Bending)انمخؼرج0 55.219 ػطف وظاو .3

  

 درخت0 09 وظاو .1

عخ إ٠ُ ط٘ذٝم رلش٣ؾ ٓغطؼ ٝاُز١ ٣وغ ث٤ٖ ٓغزٟٞ رذخَ اإلٌُزشٝٗبد اُوبدٓخ ٖٓ أٗجٞة االٗؾشاف ك٢ ٜٗب٣خ د٤َُ أُٞ

 .األهطبة أُزٞاص٣خ ُِٔـ٘بؽ٤ظ

ك٢ األعٜضح اُز٢ رؼَٔ ػ٘ذ ؽبهخ أؽبد٣خ، هذ ٣ٌٕٞ ٛزا أُـ٘بؽ٤ظ دائْ ٌُٝ٘ٚ ؿبُجبً ٣ٌٕٞ ًٜشٝٓـ٘بؽ٤غ٤بً ٤ُغٔؼ ثبعزخذاّ 

ٝرخشط ٖٓ ٗظبّ اُزلش٣ؾ إ٠ُ اُٜٞاء خالٍ  ؽبهبد ٓخزِلخ ٖٓ اإلٌُزشٝٗبد ثؼذ رُي رٔش ؽضٓخ اإلٌُزشٝٗبد ك٢ ٓغبس دائش١

 .ٗبكزح سه٤وخ ٖٓ اُ٘ؾبط

ثؼذ ٛزٙ اُ٘بكزح اُشه٤وخ ٣ٌٕٞ ٛذف األشؼخ اُغ٤٘٤خ )ٓٞػٞع ػ٠ِ ٗظبّ ٤ٌٓب٢ٌ٤ٗ اٗضاله٢( ٝاُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٞػغ ك٢ ٓغبس 

 .اإلٌُزشٝٗبد إ٠ُ أؽذ اُغٜبد إرا ًبٕ أُطِٞة ٛٞ ؽضٓخ ؽضٓخ اإلٌُزشٝٗبد إلٗزبط األشؼخ اُغ٤٘٤خ أٝ ٣ضاػ

 –ٝٗز٤غخ اُزـ٤٤ش ٖٓ ٗظبّ األشؼخ اُغ٤٘٤خ إ٠ُ ٗظبّ اإلٌُزشٝٗبد كئٕ ط٘ذٝم اُزلش٣ؾ ٣ٌٖٔ إٔ ٣زؾشى ُِؾظٍٞ ػ٠ِ ٛذف أشؼخ

X أٝ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُ٘بكزح اُشه٤وخ ك٢ خؾ ٝاؽذ ٓغ ؽضٓخ اإلٌُزشٝٗبد. 

 درخت 270 وظاو.2 

إلٌُزشٝٗبد خالٍ د٤َُ ٓٞعخ أُغشع ٛزا ع٤ض٣ذ ٖٓ هطش رش٤ًت ٛ٘ب ٓؼظْ ًزِخ أُـ٘بؽ٤ظ ٣غت إٔ رٌٕٞ كٞم خؾ ٓغبس ا

 .دسعخ ع٤شرلغ ٓشًض دٝساٗٚ ػٖ ٓغزٟٞ األسع 365اُؼ٘ن ؽٍٞ ٓشًض دٝساٗٚ ُٜٝزا كئٕ اُؼ٘ن أُظْٔ ُِذٝسإ إ٠ُ 

 انمؼانح رأس Head Treatment   

 .أُغشع اُخط٢ اُز١ ٣غزوجَ اإلٌُزشٝٗبد أُغشػخ ٖٓ اُغضء اُز١ ٣وّٞ ثزغش٣غ اإلٌُزشٝٗبدسأط أُؼبُظ ٛٞ عضء ٖٓ 

٣زٌٕٞ سأط أُؼبُظ ٖٓ ؿطبء ع٤ٔي عذاً ٓظ٘ٞع ٖٓ ٓبدح ػب٤ُخ اٌُضبكخ ٓضَ اُشطبص أٝ اُز٘غغزٖ أٝ خ٤ِؾ ٜٓ٘ب. ٝٛٞ ٣ؾ١ٞ 

 :ًالً ٖٓ

 ، Target Ray-Xانسٍىٍت األشؼت هذف .1

 ، Scatterer onElectrانخشخٍج شرٌحت .2

 ، Filter Flattening Beamانخسىٌت مصفًّ .3

 ، Chambers Ionizingانخأٌه غرفت .4

 Beam Collimation & SMLC انشرائح مخؼذد وانمىخه انمخحرك وانُمدِمغ انثابج انُمدِمغ .5

  System. Localizing Lightانضىئً انخحذٌذ ووظاو .6

 .خ ػذ اُزغشة اإلشؼبػ٢ ٝرُي ؽجوبً إلسشبداد اُٞهب٣خ اإلشؼبػ٤خًزُي ٣وّٞ اُشأط ثزٞك٤ش اُٞهب٣خ اإلشؼبػ٤خ اٌُبك٤

 :ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ششػ ألْٛ ٌٓٞٗبد سأط أُؼبُظ 



  Retractable Several Target Ray-X نهسحب انقابهت انسٍىٍت نألشؼت أهذاف.1 

٣غزخذّ ٛذف ٖٓ اُ٘ٞع  Mega Electron Volt ثٔب إٔ أُغشػبد اُخط٤خ روّٞ ثئٗزبط اإلٌُزشٝٗبد ك٢ ؽذٝد ٓال٤٣ٖ اُلُٞؾ

اُ٘لبر ألٗٚ ك٢ ٛزا أُذٟ ٖٓ اُطبهخ ٣ٌٕٞ ارغبٙ اُلٞرٞٗبد اُ٘برغخ ك٢ االرغبٙ األٓب٢ٓ أ١ ك٢ ٗلظ ارغبٙ اإلٌُزشٝٗبد اُغبهطخ، 

 .٣ٝزْ رجش٣ذ اُٜذف ثبعزخذاّ أُبء اُجبسد اُز١ ٣ٔش خالٍ ؽجوخ ٖٓ اُ٘ؾبط اُز٢ ٣ٌٕٞ اُٜذف ٓضجذ ك٤ٜب

بد أُزُٞذح ػ٘ذ ؽبهخ ٓؼ٤٘خ ُإلٌُزشٝٗبد ػ٠ِ ًَ ٖٓ اُؼذد اُزس١ ٝعٔي اُٜذف ألٗٚ ك٢ ؽبُخ اُٜذف اُشه٤ن ٣ؼزٔذ ؽ٤ق اُلٞرٞٗ

٣ٌٕٞ ٛ٘بى ٗبرظ أهَ ٖٓ األشؼخ اُغ٤٘٤خ ٝك٤غ ؿ٤ش ٓشؿٞة ك٤ٚ ٖٓ اإلٌُزشٝٗبد ك٢ عٜخ أُش٣غ ٝٛزٙ اإلٌُزشٝٗبد ٣ٌٖٔ 

 .ٌشثٕٞ اُز١ ُٚ ٗبرظ ه٤َِ ٖٓ األشؼخ اُغ٤٘٤خآزظبطٜب ك٢ ٓبدح راد ػذد رس١ ٓ٘خلغ خِق اُٜذف ٓضَ اُ

 Beam Filter) (Scattering Electron Scattering and انحزمت مصفً.2 

Filter Flattening 

ؽضٓخ األشؼخ اُغ٤٘٤خ ؿ٤شأُظلبح اُ٘برغخ ٖٓ أُغشع اُخط٢ اُز١ ٣ؼَٔ ػ٘ذ ٓال٤٣ٖ اُلُٞطبد ٣ؼط٢ هٔخ ؽبدح ٖٓ رٞص٣غ 

 .ُٔزؼبٓذح ٓغ أُؾٞس أُشًض١ ُِؾضٓخاُغشػخ ػ٠ِ ؽٍٞ اُخطٞؽ ا

رؾذ ظشٝف ٓضب٤ُخ )اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب ًضبكخ اُزٞص٣غ ػ٠ِ اُٜذف ٓ٘زظٔخ رٔبٓبً ٝػ٘ذٓب رظَ ع٤ٔغ اإلٌُزشٝٗبد ػ٠ِ خطٞؽ 

ؼبد أُٞعٞدح ك٢ سأط أُؼبُظ ِٔ  .ٓزؼبٓذح ػ٠ِ اُٜذف( ٣ٌٕٞ أُ٘ؾ٠٘ ٓزٔبصالً، ؽٞاف ٛزا أُ٘ؾ٠٘ رؾذدٛب أُغ

غ٤خ ُِٔظل٢ ك٢ ُٓٞذ األشؼخ اُغ٤٘٤خ اُز١ ٣ؼَٔ ػ٘ذ ٓال٤٣ٖ اُلُٞطبد ٢ٛ رغ٣ٞخ ٛزٙ أُ٘ؾ٤٘بد ٝٛٞ ػجبسح ػٖ اُٞظ٤لخ اُشئ٤

أداح ربخز شٌالً ٓخشٝؽ٤بً ٣وّٞ ثبٓزظبص األشؼخ رلبػ٤ِبً ك٢ ارغبٙ ٓشًض اُؾضٓخ )أ١ رخل٤غ ٓؼذٍ اُغشػخ رذس٣غ٤بً ك٢ ٓشًض 

 .(اُؾضٓخ

ؽ٤ش ٣ٌٖٔ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ؽضٓخ ٓغطؾخ ػ٘ذ ػٔن ٓؼ٤ٖ ٝأ٣ؼبً ٣غت إٔ  Phantom ٢ػ٤ِٔبً اُز١ ٣ْٜ ٛٞ رٞص٣غ اُغشػخ ك

ٗغذ ٌٓبٕ ٓ٘بعت ُِٔظل٢ ك٢ سأط أُؼبُظ ٛزا أٌُبٕ ٣غت إٔ ٣ؾذد ثذهخ ٝٓٞػغ ٝارغبٙ األشؼخ. ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ػ٘ذ صجبد 

 .ػب٢ُ ٝٛزٙ اُؼٞآَ األخ٤شح ٣زْ اُزؾٌْ ثٜب ثئشبساد ٗظبّ ٓشاهجخ اُؾضٓخ

  Scatterer Electronكخروواثاإلن مشخج.3 

روش٣جبً. ػ٘ذٓب ٣ؼَٔ  mm 3ًٔب رًش عبثوبً رٌٕٞ ؽضٓخ اإلٌُزشٝٗبد ػ٘ذ خشٝعٜب ٖٓ ٗبكزح أٗجٞة أُغشع ػ٤وخ ٝثوطش 

 Electron Scattering Foil أُغشع اُخط٢ إلٗزبط اإلٌُزشٝٗبد ٛزٙ اُؾضٓخ رٞعٚ ُزظطذّ ثشش٣ؾخ ُزشز٤ذ اإلٌُزشٝٗبد

ُٜذف ٝرُي ٖٓ أعَ اٗزشبس اُؾضٓخ ٝك٢ ٗلظ اُٞهذ ٖٓ أعَ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ك٤غ ٓ٘زظْ ٖٓ اإلٌُزشٝٗبد ثذالً إٔ رظطذّ ثب

 .ػجش ٓغبٍ اُؼالط

رزٌٕٞ شش٣ؾخ اُزشز٤ذ ٛزٙ ٖٓ ؽجوخ ؽذ٣ذ٣خ سه٤وخ ؿبُجبً ٓب رٌٕٞ ٖٓ اُشطبص، ٣ٝزْ اخز٤بس عٔي اُشش٣ؾخ ثؾ٤ش رؼَٔ ػ٠ِ 

 .رشز٤ذ ٓؼظْ اإلٌُزشٝٗبد

ك٢ ؽضٓخ اإلٌُزشٝٗبد أٓش ال ثذ ٓ٘ٚ خظٞطبً إٔ ٛزٙ  X-Ray Contamination ثبألشؼخ اُغ٤٘٤خػٔٞٓبً كئٕ اُزِٞس 

غ ٝؿ٤شٙ ِّٔ  .اإلٌُزشٝٗبد عزؼب٢ٗ اططذآبد ثٔٞاد صو٤ِخ ٓضَ أُغ

  Monitoring and Collimation Beamومراقبخها انحزمت حدمٍغ.4 

ؼبد سئ٤غ٤خ ُِؾضٓخك٢ أُغشػبد اُخط٤خ اُطج٤خ اُؾذ٣ضخ، ٣زْ رغ٤ٔغ ؽضٓخ اُلٞ ِّٔ  :رٞٗبد ثئص٘ز٤ٖ أٝ صالصخ ٓغ

  Collimator Primaryاإلبخذائً انمدِمغ .1

  Collimator Defining Beam Movable Secondaryانمخحرك انثاوىي انمدِمغ .2



  Collimator Leafs-Multi (Optional)إخخٍاري مخؼذدانشرائح انمىخه .3

  Collimator Primaryاإلبخذائً انمدِمغ .1

الً رغ٤ٔغ اُؾضٓخ اُؼالع٤خ ثٞاعطخ أُغٔغ اإلثزذائ٢ اُضبثذ ٓٞػٞع ٓجبششح ثؼذ ٛذف األشؼخ اُغ٤٘٤خ. ػجبسح ػٖ كزؾخ ٣زْ أٝ

 .ٓخشٝؽ٤خ اُشٌَ رؾذد أًجش ٓغبؽخ دائش٣خ ُِٔغبٍ اإلشؼبػ٢

 Defining Beam Movable Secondary انمخحرك انثاوىي انمدِمغ .2

Collimator 

غBlocks ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ أسثؼخ ؽٞاعض ِٔ ٝؽبعضإ  Tow Forming the Upper Jaws ، ؽبعضإ ٣ٌٞٗبٕ اُلي اُؼ١ِٞ ُِٔغ

غ ِٔ ٣ٌٜٔ٘ب رش٤ٌَ أُغبٍ اإلشؼبػ٢ ػ٠ِ شٌَ ٓشثغ أٝ  .Tow forming the Lower Jaws ٣ٌٞٗبٕ اُلي اُغل٢ِ ُِٔغ

 .ٓغزط٤َ

  Optional SMLC Collimator Leafs-Multiإخخٍاري انشرائح مخؼذد انمىخه .3

 
شش٣ؾخ  65أُٞعٚ ٓزؼذد اُششائؼ )أُٞعٞد ػٖٔ أُغشع اُخط٢( اُز١ ٣زٌٕٞ ٖٓ طل٤ٖ ٓزوبث٤ِٖ ٖٓ اُششائؼ ك٢ ًَ طق 

زؼذد اُششائؼ ثأخز شٌَ ٓ ٣ٝوّٞ أُٞع2X40cmٚ (45(، ٝاُز٢ رـط٢ ٓغبؽخ )525ٖٓ ٓؼذٕ اُز٘ـغز٤ٖ )أُغٔٞع ا٢ٌُِ 

اُٞسّ ثبعزخذاّ ٛزٙ اُششائؼ، ؽ٤ش ٣ٌٖٔ اُزؾٌْ ثٌَ شش٣ؾخ ثشٌَ ٓ٘لشد ثٞاعطخ أٌُج٤ٞرش، ٝثبُزب٢ُ رٞع٤ٚ اُؾضٓخ اإلشؼبػ٤خ 

 .رؼش٣غ اُخال٣ب اُغ٤ِٔخ ُإلشؼبع ثذسعخ ٓؼوُٞخ ػ٠ِ اُخال٣ب أُغشؽ٘خ دٕٝ

ٝك٢ ؽبُخ إٗزبط اإلٌُزشٝٗبد ٣زْ إثؼبد اُٜذف ٝأُظل٢.ثؼذ رُي رغوؾ ؽضٓخ األشؼخ  رٔش ثؼذ رُي اُؾضٓخ خالٍ ٓظل٢ اُزغ٣ٞخ

 .اُغ٤٘٤خ أُغز٣ٞخ أٝ ؽضٓخ اإلٌُزشٝٗبد ػ٠ِ ؿشكخ ٓشاهجخ اُغشػخ

  System Monitoring Doseاندرػت مراقبت وظاو.5 

ؼ ٓزؼذدح ٓضجزخ داخَ ط٘ذٝم ٓؾٌْ ِٓٔٞء ٗظبّ أُشاهجخ ٣زٌٕٞ ٖٓ ػذد ٖٓ ؿشف اُزأ٣ٖ )أٝ ٖٓ أٗجٞثخ ٝاؽذح كوؾ( راد أعط

 Transmission Ionizing رٌٕٞ اُـشف أُغزخذٓخ ٖٓ اُ٘ٞع اُ٘لبر .Sealed Ionization Chamber ثبُـبص

Chambers (ٓٞػٞػخ ثشٌَ دائْ داخَ أُغشع ٝرُي ُٔشاهجخ ًالً ٖٓ  ٓضَ ؿشف )ًاألُٞاػ أُزٞاص٣خ ُزـط٤خ اُؾضٓخ ٤ًِب

اٌُبِٓخ ٝرٔبصَ أُغبٍ اإلشؼبػ٢ اُؼالع٢ اُظبدس عٞاء ًبٕ إٌُزشٕٝ أٝ كٞرٕٞ ٝرُي أص٘بء اُغِغخ  ٓؼذٍ اُغشػخ ٝاُغشػخ

اُؼالع٤خ ُِٔش٣غ، ؽ٤ش إٔ ؿشف اُزأ٣ٖ رٌٕٞ ك٢ ٓغبٍ إشؼبػ٢ ػب٢ُ اٌُضبكخ، ٝاُؾضٓخ اإلشؼبػ٤خ اُ٘جؼ٤خ. كٖٔ اُؼشٝس١ 

كُٞذ ػجش  5555إ٠ُ  355ػخ. رطجن عٜٞد اٗؾ٤بص ك٢ أُذٟ ٖٓ اُزأًذ ٖٓ صجبد ًلبءح عٔغ األ٣ٞٗبد ٓغ اُزـ٤٤ش ك٢ ٓؼذٍ اُغش

 .أهطبة اُـشكخ ؽ٤ش ٣ؼزٔذ رُي ػ٠ِ رظ٤ْٔ اُـشكخ

غ االثزذائ٢ ٝاُضب١ٞٗ ٝٓظل٢ اُزغ٣ٞخ ٝٗظبّ  ِٔ ٝٓغ ٛزا كٜزٙ اُـشف ٣غت إٔ رلؾض دٝس٣بً ػذ اُزغشة. ًالً ٖٓ اُٜذف ٝأُغ

ئٔخ ثبُ٘غجخ ٌُِٔٞٗبد األعبع٤خ ُِٔغشع أٓب ثو٤خ أٌُٞٗبد ٓضَ ٓغٔغ اُزؾذ٣ذ ٓشاهجخ اُؾضٓخ اإلشؼبػ٤خ ع٤ٔؼٜب ٓضجزخ ثظٞسح دا

ع٤ٔؼٜب هبثِخ ُِذٝسإ ؽٍٞ  light Defining System ٝٗظبّ ٓغبٍ اُؼٞء Wedges Filters أُزؾشى ٝأُظل٤بد اُٞرذ٣خ
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٣غ٠ٔ ثبُغضء أُزؾشى ٢ٛٝ رؼَٔ أُؾٞس أُشًض١ ُؾضٓخ األشؼخ اُغ٤٘٤خ ٣ٝزْ ٝػغ ع٤ٔغ ٛزٙ أٌُٞٗبد أُزؾشًخ ػ٠ِ ٓب 

 .ك٢ ٜٗب٣زٜب اُوش٣جخ ٖٓ أُش٣غ

ؽذ٣ضبً رْ ٝػغ ؽغشر٢ رأ٣ٖ ٝرُي ُِزأًذ ٖٓ ٖٓ ػَٔ أؽذاٛٔب ُِؾلبظ ػ٠ِ عالٓخ أُش٣غ أص٘بء اُغِغخ اُؼالع٤خ. ثؾ٤ش أٗٚ إرا 

٣غ. ٝك٢ ؽبٍ ؽذٝس ُػطَ ك٢ ًال ؽذس ُػطَ ك٢ ؿشكٚ اُزأ٣ٖ اُشئ٤غ٤خ روّٞ اُـشكٚ اُضب٣ٞٗخ ثئ٣وبف اُغشػخ اإلشؼبػ٤خ ُِٔش

 .اُـشكز٤ٖ ٣وّٞ أُؤهِذ ثئ٣وبف أُغشع اُخط٢ ٤ًِبً ػٖ اُؼَٔ ٝرُي ثلظَ اُطبهخ ػ٘ٚ ُؾ٤ٖ إرٔبّ ػ٤ِٔخ اإلطالػ

ثؼذ ٓشٝس اُؾضٓخ اإلشؼبػ٤خ خالٍ ؿشف اُزأ٤٣ٖ ٣زْ رغ٤ٔغ ٛزٙ اُؾضٓخ أًضش ثبعزخذاّ ٓغٔغ ٓزؾشى ٣زأُق ٛزا أُغٔغ ٖٓ 

أُظ٘ٞػخ ٖٓ اُشطبص أٝ اُز٘غغزٖ رٌٕٞ عطٞؽٜب اُذاخ٤ِخ ك٢ ٓغوؾ ٝاؽذ ٓغ أؽشاف ٝؽٞاف اُٜذف  صٝع٤ٖ ٖٓ اٌُزَ

ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رؼط٢ أشٌبالً إشؼبػ٤خ ٓغزط٤ِخ  (Jaws) ٝرُي ٖٓ أعَ اُزو٤َِ ٖٓ ؽ٤ٞد أُغبٍ اإلشؼبػ٢ ٣ٝغ٠ٔ ٛزا أُغٔغ

ٖٓ اُ٘وطخ   555cmهطخ ػ٠ِ ٓغبكخ ٓشعؼ٤خ ٓضَ أٝ أهَ ثو٤َِ عب2X40 cm 45إ٠ُ أهظ٠ ٓغبٍ إشؼبػ٢  5X0رجذأ ٖٓ 

غ ثؾ٤ش إٔ أؽشاف ٛزٙ اٌُزَ رزؾشى دائٔبً ثزٔبصَ  ِّٔ اُجؤس٣خ ػ٠ِ اُٜذف )ٓظذساألشؼخ اُغ٤٘٤خ(.٣زْ اُزؾٌْ ك٢ ؽشًخ ًزَ أُغ

 Light ػ٠ِ أُؾٞس ا٢ُٔٛٞ أُٞعؾ ُِٜذف. رؼش٣ق أثؼبد ٓغبٍ اُؼالط اإلشؼبػ٢ ٣زْ رؾذ٣ذٙ ثٞاعطخ ٗظبّ رؾذ٣ذ ػٞئ٢

Localizing System  ك٢ سأط أُغشع اُخط٢. ؽ٤ش رضجذ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُشا٣ب ٝأُظذس اُؼٞئ٢ ك٢ اُلشاؽ ث٤ٖ ؿشف

غ ثؾ٤ش رؼٌظ اُؾضّ اُؼٞئ٤خ ًٔب ُٞ ًبٗذ األشؼخ اُغ٤٘خ خبسعخ ٖٓ ٗوطخ اُجؤس٣خ ك٢ اُٜذف، ٝػ٤ِٚ  ِّٔ اُزأ٣ٖ ًٝزَ أُغ

 .(اُغ٤٘٤خ )ؿ٤شأُشئ٤خ ؽجؼبً ٣غزؼَٔ أُغبٍ اُؼٞئ٢ ًذ٤َُ ثذ٣َ ػٖ االشؼخ 

رزْ ٓؾبًبح ٓغبٍ األشؼخ اُغ٤٘٤خ ثؾ٤ش رٌٕٞ أُغبكخ ٖٓ أُظذس اُؼٞئ٢ إ٠ُ ٓ٘زظق أُشآح رغب١ٝ أُغبكخ ٖٓ ٓظذس 

 .األشؼخ اُغ٤٘٤خ إ٠ُ أُشآح ٝأل٤ٔٛخ أُغبٍ اُؼٞئ٢ ٣غت إٔ ٣لؾض ثبعزٔشاس ٝثذهخ

ٓغٔؼبد رؾذ٣ذ اُؾضٓخ أهشة ٓب ٣ٌٖٔ إ٠ُ عطؼ عغْ أُش٣غ ٝأ٣ؼبً  ُِٝزو٤َِ أ٣ؼبً ٖٓ ػ٤ِٔخ ؽ٤ٞد األشؼخ ٣غت إٔ رٌٕٞ

ؽز٠ ٣زْ اُزؼبَٓ ٓغ أُش٣غ ثغُٜٞخ ٣غت إٔ رٌٕٞ ٛ٘بى ٓغبكخ ًبك٤خ ث٤ٖ ؽبَٓ اإلًغغٞاساد ٝعطؼ أُش٣غ ٝأ٣ؼبً ٣غت 

ُي ُِزو٤َِ ٖٓ ٓشًجبد أُؾبكظخ ػ٠ِ ٗظبّ رؾذ٣ذ اُؾضٓخ ٝأ١ ٓبدح ك٢ سأط أُؼبُظ ثؼ٤ذاً هذس اإلٌٓبٕ ػٖ عِذ أُش٣غ ٝر

 .اُغشػخ اُ٘برغخ ػٖ اإلٌُزشٝٗبد أُزشززخ

عْ ٖٓ اُٜذف. أٓب اُ٘بكزح اُجالعز٤ٌ٤خ  65إ٠ُ  55ُِٔٞاصٗخ ث٤ٖ ٛزٙ أُزطِجبد ٣زْ ٝػغ ؽبَٓ اإلًغغٞاساد ػ٠ِ ٓغبكخ ٖٓ 

 :راد عٔي ػذح ٤ِِٓٔزشاد ٝاُز٢ رـِن ٜٗب٣خ ٗظبّ رؾذ٣ذ اُؾضٓخ رؤد١ دٝسإ

 .ىاسبت ػهٍها نخىضٍح انمحىر انىسطً ػهى انحزمت انضىئٍتوضغ إشارة م .1

 .حمىغ سقىط األخزاء انمىخىدة فً رأس انمؼانح .2

٣الؽع إٔ أٗظٔخ رغ٤ٔغ األشؼخ اُغ٤٘٤خ ٓزشبثٜخ ك٢ ٓؼظْ أُغشػبد اُخط٤خ اُطج٤خ، إال إٔ أٗظٔخ رغ٤ٔغ اإلٌُزشٝٗبد رخزِق 

ء، ك٤غت رغ٤ٔغ اإلٌُزشٝٗبد ثبُوشة ٖٓ عطؼ عغْ أُش٣غ. ٣ٞعذ رشزذ ٝؽ٤ش إٔ اإلٌُزشٝٗبد رزشزذ ثٌَ عُٜٞخ ك٢ اُٜٞا

 .ال٣ٌٖٔ إٛٔبُٚ ٖٓ أعطؼ أُغٔغ ثٔب ك٢ رُي اٌُزَ أُزؾشًخ

٣ٌٖٔ إٔ ٣زـ٤ش ٓؼذٍ اُغشػخ ثٔوذاس ػؼق إ٠ُ صالصخ أػؼبف ًِٔب كزؾذ أُغٔؼبد إ٠ُ أهظ٠ أثؼبد أُغبٍ اإلشؼبػ٢. ٝإرا رْ 

اُغ٤٘٤خ أُزؾشًخ ُزغ٤ٔغ اإلٌُزشٝٗبد كغزٌٕٞ ٛ٘بى ؽبعخ ػشٝس٣خ ُذهخ أثؼبد أُغبٍ إعزخذاّ ٗلظ ٓغٔؼبد األشؼخ 

غ ِٔ   .Collimatorاإلشؼبػ٢، ٝرُي ٣ؼٞد إ٠ُ ؽغبع٤خ األشؼخ اُخبسعخ ُِٔغبؽخ اُغطؾ٤خ ُِٔغ

هطغ ده٤وخ  ٝرٞط٤َ ٓغٔغ ٓغبػذ آخش ُإلٌُزشٝٗبد ػ٠ِ شٌَ  Collimatorٝهذ رٌٖٔ اُزـِت ػ٠ِ ٛزٙ أُشٌِخ ثلزؼ أُغٔغ

ر٘ضٍ إ٠ُ عطؼ عغْ أُش٣غ. ك٢ ثؼغ أُغشػبد ٣زٌٕٞ أُغٔغ أُغبػذ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُخبس٣ؾ اُوبثِخ ُِزٞط٤َ ثشأط 

 .أُغشع ٝثأثؼبد ٓخزِلخ

 



  Gantryانؼُىُق.5 

شٌَ ٓؼظْ أُغشػبد اُخط٤خ أُ٘زغخ ك٢ اُضٖٓ اُؾبػش رظْٔ ثؾ٤ش إٔ ٓظذس األشؼخ ٣ذٝس ؽٍٞ ٓؾٞس أكو٢ ًٔب ك٢ اُ

 :اُزب٢ُ

 

 

غ )اُز١ ٣ٌٕٞ ٓ٘طجن ٓغ أُؾٞس أُشًض١ ُِؾضٓخ اإلشؼبػ٤خ( ك٢ ٓغزٟٞ سأع٢. ٗوطخ  ِّٔ دٝسإ اُؼُُ٘ن ٣زؾشى ٓؾٞس أُغ

غ ٓغ ٓؾٞس دٝسإ اُؼ٘ن رؼشف ثٔشًض اُزٔبصَ ِّٔ  .Iso-Center روبؽغ ٓؾٞس أُغ

ي األعٜضح اُز٢ رزؾشى كوؾ إ٠ُ أػ٠ِ ٝإ٠ُ أعلَ. ٛزٙ رؾذ٣ذ ٓشًض اُزٔبصَ ألعٜضح اُؼالط اإلشؼبػ٢ ُٚ ٓضا٣ب ػذ٣ذح ػ٠ِ رِ

اُز١ رٞعٚ ك٤ٚ ؽضّ األشؼخ ٖٓ ارغبٛبد  Iso-Centric Treatment األعٜضح االخ٤شح ٤ُغذ ٓ٘بعجخ ُزو٤٘بد اُؼالط اُزٔبص٢ِ

 .ٓخزِلخ ٌُٖٝ رزوبؽغ ك٢ ٗلظ اُ٘وطخ )ٗوطخ اُزٔبصَ( ٝاُز٢ ٣زْ ٝػؼٜب داخَ عغْ أُش٣غ ك٢ ٓشًض اُٞسّ

 

 

 



Linear Accelerators 



  

Limitations of  

Low Energy Machines 

  

 

• Can not reach deep-seated tumors with an 

adequate dosage of radiation. 

• Do not spare skin and normal tissues. 



Linear Accelerator 

• Treatment machine that uses high-frequency 
electromagnetic waves to accelerate charged particles 
such as electrons to high energies via  a linear tube. 

• Charged particles travel in straight lines as they gain 
energy from an alternating electromagnetic field. 

• Higher energy beams can be generated with greater skin 
sparing, field edges are more sharply defined with less 
penumbra and computer technology shapes the 
treatment beam and personnel receive less exposure to 
radiation leakage. 



Components 

• Modulator cabinet  

• Console 

• Drive Stand 

– Klystron 

– Waveguide 

– Circulator 

– Water-cooling system 

 

 

 

• Gantry  

– Electron gun 

– Accelerator structure 

– Treatment head 

• Bending magnet 

• Flattening filter 

• Scattering foil 

• Treatment couch 

• Other accessories 



Modulator Cabinet 

• Modulator cabinet: contains components that distribute 
and monitor primary electrical power and high-voltage 
pulses to the magnetron or klystron 

• Located in the treatment room 

• Three major components: 
– The fan control: automatically turns the fans off and on as the 

need arises for cooling the power distribution 

– Auxiliary power-distribution system: contains the emergency off 
button that shuts off the power to the treatment unit. 

– Primary power-distribution system 

 

 



Console 

• Console electronic cabinet: provides a 
central location for monitoring and 
controlling the linac 

– Take the form of a digital display, push button 
panel or video display terminal (VDT) 

– All interlocks must be satisfied for the 
machine to allow the beam to be started 

– Provides a digital display for prescribe dose 
(monitor units), mechanical beam parameters 
such as collimator setting or gantry angle 

 



Drive Stand  

 
– Klystron/Magnetron: power source used to generate 

electromagnetic waves for the accelerator guides 

– Waveguide: hollow tube-like structure that guide the 
electromagnetic waves from the magnetron to the 
accelerating guide where electrons are accelerated 

– Circulator: directs the RF energy into the waveguide 
and prevents any reflected microwaves from returning 
to the klystron 

– Water-cooling system: allows many components in 
the gantry and drive stand to operate at a constant 
temperature 



Klystron 
 

• Klystron: A linear beam microwave 
amplifier requiring an external oscillator or 
radiofrequency (RF) source driver 

– A form of radiowave amplifier, multiplies  the 
amount of introduced radiowaves greatly. 

– Electron tube that is used to provide 
microwave power to accelerate electrons 

– Microwave frequencies needed for linear 
accelerator operation are about three billion 
cycles per second 



Magnetron 

• Magnetron: device that provides high-frequency 

microwave power that is used to accelerate the 

electrons in the accelerating waveguide. 

• Electrons are emitted from the cathode and 

spiral in the perpendicular magnetic field.  The 

interaction of the spiraling electrons with the 

cavities in the anode creates the high-frequency 

EM waves. 

• oscillator and amplifier used in low-energy 



Gantry 

• Gantry: responsible for directing the 

photon (x-ray) energy or electron beam at 

a patients tumor. 

– Electron gun: produce electrons and injects 

them into the accelerator structure 

– Accelerator structure: a special type of 

wave guide in which electrons are 

accelerated.  

– Treatment head: components designed to 

shape and monitor the treatment beam 

 



Accelerator Structure 
 

• Microwave power (produced in the klyston) is transported to the 
accelerator stricture in which corrugations are used to slow up the 
waves synchronous with the flowing electrons.  After the flowing 
electrons leave the accelerator structure, they are directed toward 
the target (for photon production) or scattering foil (for electron 
production) located in the treatment head. 

• Amplification that occurs in the accelerator structure is in the 
closed ended, precision crafted copper cavities where the 
electrical power provides momentum to the low-level electron 
stream mixed with the microwaves.  Alternating positive and 
negative electric charge accelerates the electrons toward the 
treatment head, the negative voltage repels electrons while 
the positive voltage attracts then, thereby pushing and pulling 
the electrons along. 

• Charged particles experience the equivalent of a small 
voltage multiple times, ending up with a large amount of 
kinetic energy 



Accelerator Structure 

• Length varies depending on the beam energy of the linac, as more 
cavities are used, higher energy is derived 

• Traveling wave: an electromagnetic wave travels to the right along 
with the electron, the electron is continuously accelerated as it 
moves 
– Limitation: the electron and the electric field must move at the same 

velocity 

– Irises: washer shaped metal discs that provide resistance to the travel of 
the electromagnetic waves. 
• As the electron increases in energy and velocity, the need for irises is 

reduced, so irises are increasingly far apart and have increasingly wider 
openings. 

• Standing wave: microwave power is joined into the structure by side-
coupling cavities, rather than through the beam aperture, provides a 
shorter accelerating tube 
– Makes use of the concept if interference 

– More efficient, more costly 



Treatment head 

– Treatment head: components designed to shape and 
monitor the treatment beam 
• Bending magnet: direct the electrons vertically toward the 

patient 

• X-ray target:  

• Primary collimator: designed to limit the maximum field size 

• Beam flattening filter: shaped the x-ray beam in its cross 
sectional dimension 

• Ion chamber: monitors the beam for its symmetry in the right-
left and inferior-superior direction 

• Secondary collimators: upper and lower collimator jaws 

• Field light: outlines the dimensions of the radiation field as it 
appears on the patient, allows accurate positioning of the 
radiation field in relationship to skim marks or other reference 
points 



Bending Magnet 

• Bending magnet: bends the electron beam through a 
right angle, so it ends up pointed at the patient 
– 90 degree magnets (chromatic) have the property that any 

energy spread results in spatial dispersion of the beam. 

• Electrons are bent in proportion with their energy, the lower energy 
electrons are bent more, the higher energy electrons less 

• Results in a beam that is spread from side to side according to 
energy 



Flattening Filter 

• Flattening filter: (lead, steel, copper etc.) 
– Modifies the narrow, non-uniform photon beam at the isocenter 

into a clinically useful beam through a combination of attenuation 
of the center of the beam and scatter into the periphery of the 
beam 

– Must be carefully positioned in the beam or the beam hitting the 
patient will be non-uniform, resulting in hot and cold spots 

• Flatness: a wide beam that is nearly uniform in intensity 
from one side to the other (+/- 6%) 

• Symmetry: the measure of intensity difference between 
its opposite sides (+/- 4%) 
– Causes include the use of a wedge, misalignment of the 

flattening filter, and misdirection of the electron beam before 
hitting the target. 



Scattering foil 

• Scattering foil: thin metal sheets prevent  

electrons with which they can scatter, 

expanding the useful size of the beam 

 



Monitor Chambers 

• Electron beams  must first be measured or 

monitored in order to allow delivery of the 

prescribed amount of radiation. 



Treatment Couch 

• Treatment couch: mounted on a rotational axis 
around the isocenter 
– Also called patient support assembly (PSA) 

– Move mechanically in a horizontal and lengthwise 
direction- must be smooth and accurate allowing for 
precise and exact positioning of the isocenter during 
treatment positioning 

 



Multimodality Treatment 

• Multimodality treatment units offer several 

advantages: 

– Dual photon energies- they can provide 

backup for other treatment units that may 

experience down-time 

– Patients can be treated with multiple beam 

energies on the same treatment unit 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 















































 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 

تسال والذي ٌعنً صور  2ولكن بالرغم من التكلٌف الباهظة ٌعتبر هذا النوع من المغناطسات االنسب واالفضل للوصول الى 

بالتصوٌر ووضوحه؟ وهذا ما سنجٌب عنه ولكن بعد  فً غاٌة الوضوح والدلة. لد تتسائل االن ما عاللة المجال المغناطٌسً

 ان نكمل الشرح عن بالً اجزاء الجهاز.

كٌلو جرام فً حٌن ان االجهزة الحدٌثة  0888المغناطٌس ٌجعل الجهاز ثمٌل جداً فانماذج المدٌمة منه كان وزنها ٌصل إلى 

 از ٌزٌد عن الملٌون دوالر.كٌلو جرام والجدٌر بالذكر ان ثمن الجه 0088والمطورة وصل وزنها إلى 

ً منتظماً. ولكن هنان نوع اخر من  اذا الجزء الرئٌسً من تركٌب الجهاز هو المغناطٌس الضخم الذي ٌولد مجاالً مغناطٌسٌا

 008المغناطٌس وٌعتبر الجزء الثانً من تركٌب الجهاز وهو مغناطٌس ٌولد مجاالً مغناطٌسٌا متزاٌد بحٌث شدته تتغٌر من 

جاوس وهذا ال شن مجال مغناطسً صغٌر جداً بالممارنة بما تحدثنا عنه فً السابك والحما سٌتم شرح  278جاوس إلى 

 وظٌفة ودور المجال المغناطٌسً المنتظم والمتزاٌد.

 

 لالعضاء الداخلٌة لجسم االنسان MRIصور 

الثانً ٌعمل على تولٌد مجال مغناطٌسً بٌنما ٌموم المجال المغناطٌسً المنتظم بغمر كامل جسم المرٌض فإن المغناطٌس 

 متغٌر.

اما الجزء الثالث من تركٌب الجهاز هو مولد امواج الرادٌو التً تخترق جسم المرٌض عند اجراء التصوٌر. والشكل التالً 

 واالجهزة االلكترونٌة المتحكمة فً تشغٌله. MRIٌوضح االجزاء الرئٌسٌة لتركٌب جهاز 



 

 واالجهزة االلكترونٌة المتحكمة فً تشغٌله MRIلتركٌب جهاز مخطط لالجزاء الرئٌسٌة 

 

 MRIكيف نحصل على الصور باستخدام 

نعلم ان أٌة مادة ومنها جسم االنسان ٌتكون من بالٌٌن الذرات المختلفة، ونواة هذه الذرات تتحرن حركة دورانٌة حول محور 

 مخروط حول محور الدوران.كما فً الشكل الموضح ادناه حٌث تشكل هذه الحركة شكل 



 

 شكل ٌوضح ذرة الهٌدروجٌن فً حركة دورانٌة حول المجال المغناطٌسً

ولنتخٌل ان هذه البالٌٌن من االنوٌة عشوائٌة فً حركتها حٌث ان كل نواة تتحرن حول محورها بصورة متسملة عن النواة 

سٌركز فمط علً ذرة  MRIرات مختلفة ولكن جهاز األخرى، وكما نعلم ان الجسم مكون من مواد مختلفة وبالتالً من ذ

الهٌدروجٌن حٌث انها الذرة المثالٌة الن النواة تحتوي على بروتون واحد وله عزم مغناطٌسً كبٌر نسبٌاً وهذا ٌعنً انه عندما 

فً اتجاه  تتعرض ذرة الهٌدروجٌن إلى مجال مغناطٌسً خارجً فإنها سوف تتأثر به بحٌث ٌصبح اتجاه العزم المغناطٌسً

المجال المغناطٌسً الخارجً او فً عكسه. كما ٌحدث لالبرة المغناطٌسٌة فً مجال مغناطٌسً حٌث تدور حول محورها 

 وتستمر فً النهاٌة فً اتجاه المجال المغناطٌسً كما ٌمكن اجبارها على ان تستمر فً عكس اتجاه المجال المغناطٌسً.

 



 

فً اتجاه المجال أو فً عكس اتجاه المجال وال ٌمكن ان ٌكون هنان ترتٌب اخر. العدد  كل بروتونات ذرة الهٌدروجٌن تترتب

األعظم من تلن البوترونات عزومها المغناطٌسٌة تلغً بعضها البعض وال ٌبمى إال الملٌل كما فً الشكل البروتون الممٌز 

 ً.باللون األحمر فال ٌوجد بروتون اخر بعكس اتجاهه لٌالشً عزمه المغناطٌس

 وظيفة امواج الراديو

 

 

 CTوتوضح التباٌن العالً والوضوح ممارنة بصورة جهاز  MRIصورة لدماغ انسان باستخدام 



 

 

 

 MRIمخطط توضٌحً لمكونات جهاز التصوٌر باستخدام الرنٌن المغناطٌسً 

 الحصول على الصور

كما فً التصوٌر باشعة اكس او التصوٌر باالشع الممطعٌة فإنه ٌتم حمن المرٌض بمادة لزٌادة التباٌن الذي تعمل على توضٌح 

الجزء المراد تصوٌره فً الجسم وتمٌزه عن األعضاء المجاورة كذلن هو نفس الحال فً حالة التصوٌر بجهاز الرنٌن 



الحالة تختلف، حٌث ان المادة المستخدمة فً حالة التصوٌر باشعة اكس او االشعة المغناطٌسً ولكن المادة المستخدمة فً هذه 

الممطعٌة التً تستخدم اشعة اكس اٌضا فإن المادة المستخدمة تتأٌن اذا تعرضت الشعة اكس مما ٌعنً انها سوف تولف اشعة 

ورة لذلن العضو عن طرٌك الظل الذي اكس من النفاذ من ذلن العضو الذي ٌحتوي على مادة التباٌن. وبهذا نحصل على ص

تم تصوٌره. ولكن مادة التباٌن المستخدمة فً الرنٌن المغناطٌسً لها وظٌفة مختلفة تماماً، فهً تعمل على تغٌر المجال 

المغناطٌسً الموضعً لالنسجة التً تفحص، وتصبح استجابة االنسجة الطبٌعٌة مختلف عن االنسجة المصابة بمرض مما 

 مختلفة. تعطً نتائج

 MRIمزايا جهاز 

 

 MRIعيوب جهاز 

 

 



 ؟ماهً االمواج فوق الصوتٌة

كٌلو هرتز  02االلتراساوند هً تكنولوجٌا تستخدم االمواج فوق الصوتٌة فً التصوٌر الطبً وتستخدم امواج صوتٌة ذات ترددات اكبر 

تسمط على الجسم اي اكبر من الترددات التً تسمعها اذن االنسان وتعتمد فكرة عمل تلن االجهزة الطبٌة على االمواج الفوق صوتٌة التً 

وتنعكس عنه مثل ما ٌموم الخفاش الذي ٌطٌر فً اللٌل مستعٌنا باالمواج الفوق صوتٌة التً ٌحدثها لتسمط على االجسام امامه وتنعكس 

ن عنها وٌسمعها فٌحدد مساره دون الحاجة الى حاسة االبصار للٌستدل على الطرٌك ولذلن ٌستطٌع الطٌران فً اللٌل. كما تستخدم الحٌتا

فً البحر االمواج فوق الصوتٌة وتستخدمها الغواصات البحرٌة كجهاز رادار ٌعمل فً اعماق المحٌطات لكشف العواصات المعادٌة. 

 :وتعتمد فكرة استخدام االمواج فوق الصوتٌة على االحداث التالٌة

 

 

مٌجاهٌرتز على صورة نبضات توجه الى  5لى ا 1ٌرسل جهاز االمواج فوق الصوتٌة امواج صوتٌة بترددات صوتٌة عالٌة تتراوح بٌن 

 .جسم االنسان من خالل مجس خاص

 

 

 

تخترق االمواج فوق الصوتٌة جسم االنسان لتصطدم بالفواصل والحدود الموجودة بٌن مكونات الجسم المختلفة مثل السوائل الموجودة بٌن 

 .طبمات الجلد الحد بٌن طبمة الجلد والعظم

 

 

صوتٌة تنعكس عن الحدود الفاصلة بٌن مكونات جسم االنسان وتعود الى المجس بٌنما تستمر بالً االمواج فوق جزء من األمواج فوق ال

 .الصوتٌة لتخترق طبمات اعمك فً جسم االنسان لتصل إلى حدود فاصلة اخرى وتنعكس عنها وترتد إلى المجس

 .نسان التً اخترلها وٌغذي فٌها جهاز االمواج فوق الصوتٌةٌلتمط المجس االمواج فوق الصوتٌة المنعكسة تباعاً عن طبمات جسم اال

ٌموم جهاز االمواج فوق الصوتٌة بحساب المسافة بٌن المجس وطبمة الجلد أو العضو الذي انعكست عنه االمواج الفوق صوتٌة مستخدما 

لموجات فوق الصوتٌة للمجس والتً تكون ومستخدماً الزمن الالزم لعودة ا 1552m/sسرعة تلن االمواج فً جسم االنسان والتً تبلغ 

 .6sec-12فً فً حدود المٌكوثانٌة أي 

ٌظهر جهاز االمواج فوق الصوتٌة العاللة بٌن المسافة وشدة االشارة المنعكسة من جسم االنسان لتكون توزٌع ثنائً االبعاد للمسافة 

 :صوتٌة والموضحة فً الشكل التالًوالشدة والتً تعبر عن الصورة التً نشاهدها على جهاز االمواج فوق ال

 

 

 

 



 .صورة امواج فوق صوتٌة لجنٌن فً االسبوع الثانً عشر وٌظهر على الٌمٌن الرأس ومن العنك وبالً الجسم الى الٌسار

تحلل فً اي جلسة للتصوٌر باستخدام جهاز االمواج فوق الصوتٌة فإن مالٌٌن النبضات الصوتٌة التً ترسل للجسم وتستمبل مرة أخرى ل

وتحسب المسافة المادمة منها تلن االمواج لتعطً الصورة التً نراها، كما ان تحرٌن المجس من مكان ألخر ٌمكن ان ٌعطً صور من 

 .منظور مختلف

 مكونات جهاز االمواج فوق الصوتٌة

 :تتكون اجهزة األمواج فوق الصوتٌة من األجزاء الرئٌسٌة التالٌة

 

 .المجس

 .وحدة التحكم المركزٌة

 .وحدة التحكم بالنبضات

 .شاشة العرض

 .لوحة المفاتٌح والماوس

 .وحدة تخزٌن

 .طابعة

 

 Transducer Probe المجس

ٌعتبر المجس المستخدم فً اجهزة األمواج فوق الصوتٌة هو الجزء الرئٌسً للجهاز. ووظٌفة المجس تكمن فً اصدار االمواج الصوتٌة 

تشبٌهه بالفم الذي ٌتحدث واالذن التً تسمع لجهاز االمواج فوق الصوتٌة. وتعتمد فكرة عمل ورصد الصدى المرتد عن انعكاسها. وٌمكن 

والتً تعنً ظاهرة الضغط لتولٌد الكهرباء والتً اكتشفها  piezoelectric effect المجس على ظاهرة فٌزٌائٌة مهمة هً البٌزوالكترن

. وهً عبارة عن بلورة كوارتز عند تطبٌك تٌار كهربائً على بلورة 1112فً عام  Pierre and Jacques Curie العالم بٌر وكٌوري

ر امواج صوتٌة. والعكس ٌحدث عندما تصطدم امواج \الكوارتز لإن البلورة ٌتغٌر شكلها بسرعة فً صورة اهتزازات سرٌعة جداً تص

بلورة الكوارتز الصدار االمواج فوق الصوتٌة صوتٌة تإدي البلورة لالهتزاز فإن تٌار كهربً ٌتولد عنها. وبهذا ٌمكن استخدام نفس 

واستمبالها، مع تزوٌد المجس بمادة تمتص الصوت حتى ال ٌحدث تشوٌش بٌن الصوت الصادر والصوت المنعكس. كذلن ٌزود المجس 

 .لتركٌز المواج الصوتٌة الصادرة من المجس acoustic lens بعدسة صوتٌة

 

  

 

 اع من المجسات المستخدمةجهاز امواج فوق صوتٌة ومعه عدة انو

ٌتم تصنٌع هذه المجسات لتؤخذ اشكاالً واحجاماً مختلفة لتستخدم حسب المنطمة المراد تصوٌرها بجهاز االمواج فوق الصوتٌة وكل مجس 

لصورة ٌصدر تردد مختلف من االمواج فوق الصوتٌة لتحدد العمك الذي ٌجب ان تخترله هذه االمواج داخل جسم االنسان للحصول على ا



المطلوبة وبدلة عالٌة. وٌمكن ان تحتوي المجسات على أكثر من بلورة كوارتز وكل بلورة كوارتز ٌجب ان ٌكون لها دائرتها الكهربٌة 

المنفصلة، وٌستخدم هذا النوع من المجسات المزودة باكثر من بلورة للتحكم فً الفارق الزمنً لالمواج الصوتٌة الصادرة عن كل بلورة 

 .اعد على تحرٌن االمواج الفوق صوتٌة داخل الجسموالذي ٌس

 

 

 

 شكل ٌوضح اجزاء جاهز التصوٌر باستخدام االمواج فوق الصوتٌة

 Central Processing Unit (CPU) وحدة التحكم المركزٌة

دة التحكم المركزٌة وتمثل هذه الوحدة عمل الجهاز وهو عبارة عن جهاز كمبٌوتر متصل بالمجس وٌزوده بالطالة الكهربٌة. وتموم وح

بارسال التٌار الكهربً للمجس لٌصدر االمواج الفوق صوتٌة وكذلن ٌستمبل النبضات الكهربٌة الناتجة من المجس عند استمبالها لالمواج 

اللة بٌن فوق الصوتٌة المرتدة عن اجزاء الجسم المراد تصوٌره. وتموم وحدة المعالجة المركزٌة بكافة الحسابات التً تمكن من رسم الع

 .المسافة وشدة االشعة المرتدة لتكوٌن الصورة على الشاشة

 Transducer Pulse Controls وحدة التحكم بالنبضات

وهً توفر االمكانٌة للطبٌب الذي ٌشغل الجهاز أو الفنً المختص بادخال لٌمة التردد وزمن النبضات الصوتٌة الصادرة من المجس 

العضو المراد تصوٌره. وكذلن تموم هذه الوحدة بالتحكم بآلٌة المسح المستخدمة بواسطة الجهاز الظهار والتً ٌجب تحدٌدها مسبما حسب 

 .الصورة

 Display الشاشة

وهً عبارة عن شاشة عرض عادٌة كالمستخدمة فً الكمبٌوتر والتً تظهر نتٌجة الحسابات التً لامت بها وحدة المعالجة المركزٌة 

 .واسود او شاشة ملونة حسب نوع ومواصفات جهاز االمواج فوق الصوتٌةوٌمكن ان تكون شاشة ابٌض 

 Keyboard/Cursor لوحة المفاتٌح والماوس

وهً االدوات التً ٌستخدمها الطبٌب او الفنً المختص لتشغٌل برنامج االجهاز واجراء عملٌات حفظ الصورة على ملف وعمل بعض 

 .اهرة على الشاشةالمٌاسات لحساب االبعاد مستعٌنا بالصورة الظ

 Disk Storage وحدة التخزٌن

وحدة التخزٌن تستخدم لحفظ الصور التً ظهرت على االشاشة ووسائط التخزٌن هً نفسها المستخدمة فً الكمبٌوتر وتشمل االلراص 

بً ٌحفظ لتتبع وتستخدم لعمل ارشٌف ط .DVD او CD أو االلراص المدمجة floppy disks أو االلراص المرنة hard disks الصلبة

 .حالة المرٌض فً مرات اخرى

 Printers الطابعة

 وفً االغلب طابعات كمبٌوتر ولكن من النوع الحراري المعروف باسم الطابعات الحرارٌة

 انواع اجهزة االمواج فوق الصوتٌة

االجهزة التً تستخدم نفس التمنٌات وهً االجهزة التً تحدثنا عنها حتى االن هً اجهزة للتصوٌر ثنائً االبعاد ولكن هنان نوعان من 

 .اجهزة التصوٌر ثالثٌة االبعاد واجهزة دبلر لالمواج فوق الصوتٌة



 3D Ultrasound Imagingاجهزة التصوٌر ثالثٌة االبعاد 

ل تمرٌر المجس وتعتمد فكرة هذا الجهاز للحصول على صور مجسمة ثالثٌة االبعاد العضاء الداخلٌة فً جسم االنسان أو للجنٌن من خال

 .فوق الجسم او ادارتة المجس حول الجسم الخذ عدة صور وٌموم الكمبٌوتر بتكوٌن الصور المجسمة منها

 

 

 

 

 .صور ثالثٌة االبعاد باستخدام التمنٌات الحدٌثة للتصوٌر باالمواج فوق الصوتٌة

 Doppler Ultrasound أجهزة دبلر لالمواج فوق الصوتٌة

ة دبلر وفكرتها ان االمواج الفوق صوتٌة المنعكسة عن االعضاء المتحركة ٌحدث تغٌٌر فً التردد بٌن االمواج وهً اجهزة تستخدم ظاهر

الفوق صوتٌة المرتدة واالمواج الفوق صوتٌة السالطة على الجسم. ومن فارق التردد بٌن الموجات المرتدة والصادرة ٌمكن حساب 

 .الدم من الملب وإلً االوعٌة الدموٌة والشراٌٌنسرعة هذه االعضاء بدلة مثل حساب سرعة تدفك 

 

 

 

 

 استخدام جهاز دبلر لالمواج فوق الصوتٌة لمٌاس سرعة تدفك الدم خالل الملب

 مخاطر استخدام االمواج فوق الصوتٌة

ق الصوتٌة وان بالرغم من انه لم تسجل اٌه حاالت مرضٌة فً كال من االنسان أو الحٌوان الذي تعرض لفحوصات بواسطة االمواج فو

هذه االجهزة ستبمى مستخدمة كؤحد وسائل التشخٌص بدون اجراء جراحة او استخدام مواد مشعة تحمن فً المرٌض اال انه ٌنصح 

باستخدامها كلما دعت الضرورة فمط. ووذلن تفادٌا لتعرٌض اجزاء من جسم االنسان للطالة الصوتٌة الناتجة عن االمواج فوق الصوتٌة 

بسهولة فً الماء الموجود فً االنسجة الحٌة مما ٌسبب ارتفاع موضعً فً درجة الحرارة للمناطك المعرضة لالمواج فوق والتً تمتص 

 .الصوتٌة

 التطورات والمستمبل

كلما تطورت اجهزة الكمبٌوتر كلما تطورت اجهزة االمواج فوق الصوتٌة من ناحٌة السرعة والمدرة التخزٌنٌة للمعلومات. كما جاري 

 .مل على تطوٌر التصوٌر ثالثً االبعاد باستخدام االمواج فوق الصوتٌة وانتاج اجهزة صغٌرة الحجمالع

 



 



 

 Dual Energy Xray Absorptiometry (DEXA)  جهاس قياس هشاشت العظام

 مقذمت

تهىؽ عٍ أكثش خاطح تؼذ  ذحذز نهُغاء تُغثح انشظال وانُغاء تشكم عىاء، ونكُها  ذُظُة هشاشح انؼظاو    

أو دكغا. يٍ أهى انفحىص انفؼانح فٍ لُاط كصافح انؼظاو وذحذَذ هشاشح انؼظاو فحض َغًً تـ دَكغا انُأط  
(DEXA)  وهى فحض تغُؾ وعهم ظذاً الَغرغشق فٍ انؼادج أكصش يٍ شهس عاػح. انهذف يُه هى لُاط كصافح انؼظاو

فٍ ظغى اإلَغاٌ وخاطح يُطمرٍ ػُك انفخز وانؼًىد انفمشٌ انمطٍُ )اعفم انظهش( ورنك ألَهًا األكصش ذؼشػاً 
 .نهكغش ػُذ اإلطاتح تهشاشح انؼظاو

 
 هشاشح انؼظاو

دواعي الفحص بعض  

وكرهح وطالتح انؼظاو وإحرًانُح  ”BMD “Bone Mineral Density َمُظ هزا انفحض كصافح انًؼادٌ فٍ انؼظاو    

َُغرخذو أَؼاً نررثغ انرمذو فٍ ػالض  اإلطاتح تانكغىس. وهى فحض رو َرائط يىشىله نرشخُض هشاشح انؼظاو، كًا 
خُض آالو انؼظاو تذوٌ عثة، أو فٍ حاالخ يشػً انغشؽاٌ تؼذ هشاشح انؼظاو. وَرى إظشاء انفحض أحُاَاً نرش

انؼالض انكًُاوٌ. كًا َغرخذو هزا انفحض نمُاط َغثح انذهىٌ إنً انؼؼالخ وهٍ لُاعاخ خاطح تانطة انشَاػٍ. 
 ًَكٍ يٍ خالل هزا انفحض لُاط كصافح انؼظاو نهفمشاخ انمطُُح وػُك انفخز وػظاو انغاػذ ويغح انعغى كايالً 

Whole Body Scan. 

 لتسميت ونبذة تاريخيت

وانرٍ ذؼٍُ لُاط إيرظاص  Dual Energy Xray Absorptiometry هٍ اإلخرظاس تانهغح اإلَعهُضَح نـ DEXA دكغا
آنُح ػًم انعهاص. فاألشؼح انًغرخذيح هُا ذشعم  األشؼح انغُُُح شُائُح انطالح. وذأذٍ انرغًُح هُا كىطف نـ

أحذهًا ػانُح واِخشي يُخفؼح تطالرٍُ يخرهفرٍُ نهًشَغ . 

وانزٌ  153Gd فٍ انغاتك كاٌ فحض لُاط هشاشح انؼظاو أحذ فحىص انطة انُىوٌ ورنك تئعرخذاو انُظُش انًشغ

011و  44َؼطٍ ؽالرٍُ يخرهفرٍُ يٍ أشؼح ظايا )  kev) نكٍ َظشاً ألٌ انُظائش انًشؼح غُش ػًهُح فٍ اإلعرخذاو ،
يؼٍُ، ذى إعرثذال أشؼح ظايا تاألشؼح انغُُُح ورنك تئػطاء انًشَغ ؽالرٍُ وذرؼشع نإلَحالل تؼذ ػًش َظف 

 .يخرهفرٍُ. ونهزا انغثة انراسَخٍ ػادج يا َرىاظذ ظهاص دكغا فٍ ألغاو انطة انُىوٌ

 التحضيز للفحص

طثغاخَعة إسذذاء يالتظ لطُُح يشَحح وخانُح يٍ انًؼادٌ وانحهٍ يغ انؼهى أٌ هزا انفحض الَرطهة إعرخذاو أٌ  . 

 كيفيت إجزاء الفحص وآليت عمل الجهاس



 
 يكىَاخ ظهاص دَكغا

  

فٍ  detector َغرهمٍ انًشَغ ػهً ؽاونح انفحض فٍ حٍُ َكىٌ يىنذ األشؼح أعفم انطاونح، ويغرمثم األشؼح
َُُرط األَثىب انغُُُح األشؼح  األػهً. َرى إعرخذاو ظشػاخ تغُطح ظذاً يٍ األشؼح انغُُُح ال داػٍ نهمهك يُها. 

تطالرٍُ يخرهفرٍُ، أحذهًا رو ؽالح يُخفؼح واِخش رو ؽالح ػانُح. انرثاٍَ تٍُ انطالرٍُ انًخرهفرٍُ ًَكُُا يٍ 
 .انرفشَك تٍُ انؼظاو وتمُح األَغعح



 
َىػح فحض دَكغا  سعى ذىػُحٍ  

  

 مىانع الفحص

ايم أٌ َرعُثىا انفحض. أَؼاً انًشػً ػهً انشغى يٍ لهح األشؼح انًغرخذيح فٍ هزا انفحض إال أَه َعة ػهً انحى

انزٍَ خؼؼىا نفحض ؽة َىوٌ حذَصاً ذؤشش األشؼح انظادسج يٍ انًشَغ ػهً َرُعُح فحض انذكغا. أَؼاً الَرى إظشاء 

َرًكٍ  انُىد( وػهُهى أٌ َُرظشوا نًذج أعثىع حرً-انفحض نًٍ خؼؼىا نفحض أشؼح ذغرخذو فُه انظثغح )انثاسَىو
انظثغح انعغى يٍ انرخهض يٍ . 

 

 

 

 

 



فسيز وقزاءة نتيجت فحص الذكسات  

 
 ظذول َىػح ؽشَمح ذفغُش َرُعح انذَكغا

،وَرى ذشخُض انًشَغ تهشاشح انؼظاو إرا كاٌ انؼايم ألم T-score َرى ذفغُش َرُعح انفحض تىاعطح ػايم َغًً

يظاتاً تُمض فٍ كصافح  فُكىٌ انشخض 5.2. أيا إٌ كاَد انمشاءج ياتٍُ انغانة واحذ إنً عانة 5.2يٍ عانة 

 .انؼظاو نى ذظم إنً انهشاشح

 

 



 


