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 حركيات التفاعالت األساسية: التحلل اإلشعاعي

ن لحركيات التحلل ين لمقدمة عن الحركيات، والمحاضرة الثانية والثالثيلمحاضرة الحادية والثالثلر نظا

 اإلشعاعي.

عن عدد النوى المحيطة التي تحللت. يمكننا تطبيق قوانين معدل مستقل تحلل النواة التحلل اإلشعاعي: 

 مرتبة األولى:من المتكاملة سرعة التفاعل ال

  

 
 

)عدد  Nمرتبة األولى بوساطة من السرعة التفاعل المتكاملة ولكن بدالً من التركيز، يُمثل قانون معدل 

 النوى(:

  

 حيث:

K  ≡.ثابت التحلل 

t  ≡.الزمن 

 .ةعدد النوى االبتدائي≡  

)راصد اإلشعاع(. يدعى معدل  "جيجر"طة عداد الحركيات النووية تقيس معدل حدوث التحلل بوسا

 (.Aسرعة التحلل أيضاً بالنشاط )

 
 يمكن تمثيل 

 بوساطة 

 النشاط اإلشعاعي االبتدائي.≡  النشاط اإلشعاعي، ≡  Aحيث 
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: التطبيقات الطبية للتحلل محاضرة الثانية والثالثينللمذكرة الدراسيّة للالثالثة مثال من الصفحة 

 اإلشعاعي.

 

سبعة يستخدم  .خدم في التصوير العضوي التشخيصي ومسح العظامتيسإذ األكثر استخداماً في الطب،  ةهو النويد 99-(Tc)التكنتيوم 

 ت المتحدة األمريكية.اماليين مرة سنوياً في الوالي

الكارديوليت التصوير المعتمد على عاملبراءة االختراع ل ملةواحد من ح MITبروفيسور الكيمياء آالن ديفيسون في معهد 
TM
. 

ارديوليت الك
TM

 
 

( للحصول على أي الروابط ليستخدم السيانيد ) "آالن"ي، واكتشف البروفيسور ساندمعقد ت

حافظ الكارديوليت على الكثير من ومن ثم  ،في التصوير الطبيطبق لي   الستقرارلية واحالنالخصائص المفضلة من اال
 األرواح بتشخيص أمراض الشريان التاجي.

بما أن المركب ال ، ووينتقل بوساطة الدم إلى القلب IVر شدة الكارديوليت، ي طبق الجزيء بالطريق الوريدي في اختبا

 مغلقة.الشرايين ال يستطيع الدخول إلى المناطق قليلة التروية من القلب، فيكشف المسح التالي عن
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 المراجعة أو الوظيفة:جلسة مثال 

)حالة نووية  ميكروغرام من  0.5تحلل الناتج عن احسب النشاط اإلشعاعي الكلي )التحلل بالثانية( 

 ساعات. 6.0(، وعمرها النصفي يساوي مثارة من 

 ، يمكننا استخدام المعادلة اآلتية:ملغ من  1حجمها  لحساب النشاط اإلشعاعي لعينة

  

 ، وعدد النوى.kنحتاج أوالً لتحديد ثابت التحلل 

 لحساب عدد النوى:

  

 

 بحساب ثابت التحلل:

  

 

 
 

 :يمكننا تعويض هذه القيم في المعادلة 

 
 

  تفكك في الثانية

 .كاً في الثانيةتفك نشاط إشعاعي قدره  ميكرو غرام من  0.5لعينة من 

 


