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الصحة البرشية

موجز

الوقاية من األمراض غري ا ُملعدية
وتشخيصها املبكر وعالجها
دور التقنيات النووية

 -1باتت األمراض غري ا ُملعدية تمثِّل عبئا ً متفاقما ً عىل البلدان ذات
الدخل املنخفض واملتوسط ،إذ تتسبَّب تلك األمراض بأكثر من
 ٪80من جميع الوفيات املبكرة فيها.
	-2وتشمل األمراض غري ا ُملعدية الرسطان ،وأمراض القلب
واألوعية الدموية ،واألمراض العصبية ،من بني أمراض أخرى.
	-3ويُعَ ُّد العبء املزدوج املتمثل يف سوء التغذية يف شكل نقص
التغذية الحا ِّد واملزمن من جهة ،وزيادة الوزن والسمنة من
جهة ثانية ،أحد عوامل خطر اإلصابة باألمراض غري ا ُملعدية.
	-4وير ِّكز دعم الوكالة وخدماتها عىل التطبيقات النووية للوقاية
من األمراض غري ا ُملعدية ورصدها وتشخيصها وعالجها.

مقدِّمة
تتزايد التحديات املاثلة أمام صحة اإلنسان ،ال سيما يف البلدان
ُ
األمراض غري ا ُملعدية ،مثل
النامية .ومن بني أكثر القضايا خطورة
الرسطان وأمراض القلب واألوعية الدموية .ويقف سوء التغذية
الحا ِّد واملزمن ،وخاصة يف ٍّ
سن مبكر ،والوزن الزائد والسمنة
ونقص الفيتامينات واملعادن األساسية يف النظام الغذائي ،وراء
نسبة كبرية من األمراض غري ا ُملعدية ،بما يف ذلك داء السكري
وأمراض القلب وبعض أنواع الرسطان .وهذه األمراض تصيب
كثريين وتتسبَّب يف الكثري من الوفيات .وتشمل املسبِّبات الرئيسية
لألمراض غري ا ُملعدية تناول التبغ والكحول ،وانعدام النشاط
البدني ،والنظام الغذائي غري الصحي.
ووفقا ً لبيانات منظمة الصحة العاملية ّ
فإن األمراض غري ا ُملعدية
تقتل أكثر من  40مليون شخص سنويًّا ،أي ما يعادل  ٪70من
جميع الوفيات عىل مستوى العالم؛ وتتسبَّب أمراض القلب
واألوعية الدموية بمعظم هذه الوفيات ( 17.7مليون شخص)،
تليها أنواع الرسطان ( 8.8مليون شخص) ،وأمراض الجهاز
التنفيس ( 3.9مليون شخص) وداء السكري ( 1.6مليون شخص).

جهاز العالج اإلشعاعي يُطلق حزمة إشعاعية من أجل عالج مريض من
الرسطان( .الصورة من :دين كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

وتتوقع منظمة الصحة العاملية أن تستمر أعباء األمراض غري
ا ُملعدية لتزداد بنسبة  ٪17إضافية عىل مدى السنوات العرش
القادمة ،خاصة يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط .ويمثِّل
مرض آلزهايمر ،وهو أكثر أشكال الخرف شيوعاً ،مصدر قلق
عامليًّا آخر .ويتسبَّب هذا املرض بمشكالت يف الذاكرة والتفكري
والسلوك .ويبلغ عدد املصابني بالخرف  35.6مليون شخص عىل
مستوى العالم ،ومن املتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام
 2030ثم أن يتضاعف ثالث مرات بحلول عام .2050
وتؤدي الوكالة دورا ً حيويًّا يف مواجهة هذه التحديات الصحية
العاملية ،إذ يمكن للتقنيات النووية أن تضطلع بدور مهم يف
الوقاية من األمراض وتشخيصها وعالجها.

ملحة عامة عن التحديات
أمراض القلب واألوعية الدموية
ما زالت أمراض القلب واألوعية الدموية القاتل األول يف جميع
أنحاء العالم .وأمراض القلب واألوعية الدموية تصيب القلب
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واألوعية الدموية وتشمل مرض القلب ،وأمراض األوعية املخية،
وعدد آخر من األمراض .وتحدث أكثر من  ٪75من الوفيات
الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية يف البلدان ذات الدخل
املنخفض واملتوسط ،ويعود  ٪80من وفيات أمراض القلب
واألوعية الدموية إىل النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي
يمكن الوقاية منها إىل ح ٍّد بعيد عن طريق التحكم يف عوامل
الخطر الخاصة بها .ويُع ُّد الحصول عىل األدوية األساسية
واالكتشاف املبكر ِ
عام َل ْي رئيسي َّْي للوقاية من انتشار هذه
األمراض والح ِّد منها.

الرسطان
من املتوقع أن ترتفع نسبة اإلصابة بالرسطان بنسبة  ٪50بحلول
عام  .2030ويحتل الرسطان املرتبة الثانية بني األسباب الرئيسية
للوفيات يف العالم .ويمكن الوقاية من أكثر من ثُلث أنواع الرسطان،
كما أن بعض األنواع األكثر شيوعا ً منه ،بما فيها رسطان العنق
والثدي والرأس والرقبة واملستقيم القولوني ،قابل للشفاء يف حال
اكتشافها مبكرا ً وعالجها عىل نحو مالئم .ويتمثل التحدي العاملي
يف دعم العديد من البلدان النامية يف تلبية حاجتها إىل تشخيص
الرسطان وكذلك حاجتها إىل عالجه ورعايته التسكينية.

سوء التغذية والسمنة مسبِّبان يمكن الوقاية منهما
لألمراض غري ا ُملعدية
تفاقِ م تأثريات سوء التغذية األعباء امللقاة عىل كاهل أنظمة الرعاية
الصحية .ويقف سوء التغذية الحا ّد واملزمن ،وال سيما يف أول
 1000يوم من عمر اإلنسان ،ومعه الوزن الزائد والسمنة ،وراء
نسبة كبرية من األمراض غري ا ُملعدية ،بما يف ذلك ارتفاع ضغط
الدم ،وداء السكري ،وأمراض القلب ،وبعض أنواع الرسطان.
ويعاني أكثر من مليار بالغ من زيادة الوزن يف أنحاء العالم،
ويواجه هؤالء مشكالت صحية خطرية مرتبطة بالنظام الغذائي،
بينما يظ ُّل نقص التغذية والجوع قائمني من جهة أخرى .ونقص
التغذية عامل مه ّم يف قرابة نصف وفيات األطفال ،وهو ما يُرتجم
إىل فقدان نحو  3ماليني طفل سنويًّا.

كيف يمكن للتقنيات النووية أن تساعدنا
أمراض القلب واألوعية الدموية
يؤدي التصوير الطبي يف طب القلب النووي دورا ً محوريًّا يف
اإلدارة املناسبة للمرىض الذين يعانون من أمراض القلب
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واألوعية الدموية .ويوفر التصوير الطبي مزايا اسرتاتيجية يف ك ٍّل
من عملية اتخاذ القرارات التشخيصية والعالجية ،ويم ِّكن من
التشخيص املبكر ،واختيار العالج املناسب ومتابعة العالج.
وتتضمن التقنيات املستخدَمة التصوير املقطعي الحاسوبي
باالنبعاث الفوتوني املفرد ( ،)SPECTوالتصوير املقطعي
باالنبعاث البوزيرتوني ( ،)PETوالتصوير املقطعي الحاسوبي
( ،)CTباإلضافة إىل تقنيات غري نووية مثل الرنني املغناطييس
وتخطيط صدى القلب ،وتتيح جميعها فرصة ممتازة لفهم
الحالة الباثولوجية للمريض بما يساعد عىل تيسري إدارة رسيرية
َّ
مخصصة له حسب حالته .ولك ِّل طريقة تصوير مزاياها وقيودها
التي يجب أن يفهمها بشكل مالئم مهنيُّو الرعاية الصحية الذين
يتعاملون مع أمراض القلب واألوعية الدموية.
وتت ُّم دراسات تروية عضلة القلب بحقن مُقتفيات إشعاعية تقوم
بتتبُّع ُّ
ُّ
وتبث ا ُملقتفيات اإلشعاعية
تدفق الدم يف عضلة القلب.
كميات إشعاعية ضئيلة تلتقطها كامريا َّ
حساسة لتتم معالجتها يف
شكل صور .وتكشف هذه الصور عن مدى جودة عضلة القلب
التي يتم إمدادها (أو ترويتها) بالدم.

الرسطان
تعتمد نسبة الشفاء بني مرىض الرسطان اعتمادا ً كبريا ً عىل مرحلة
املرض وقت تشخيصه ،وبالتايل يظ ُّل الكشف املب ِّكر عن املرض
أن التقنيات األكثر شيوعا ً
عامالً رئيسيًّا .ويف التصوير الطبي نجد َّ
للكشف عن الرسطان وتحديد مرحلته تستخدم األشعة السينية
أو دراسات النظائر املشعَّ ة .وتشمل هذه التقنيات التصوير
املقطعي الحاسوبي باالنبعاث الفوتوني املفرد (،)SPECT
والتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني ( ،)PETولها دورها
املهم يف الفحص املبكر ،والتشخيص الدقيق ،وتحديد موقع
الرسطان/انتشاره ،واختيار العالج املناسب ،واملتابعة.
وأما العالج باألشعة فيتمثل يف استخدام اإلشعاع املؤيّن لعالج
الرسطان .والتقنية األكثر شيوعا ً هي العالج اإلشعاعي
الخارجي ،إذ يقوم جهاز طبي (عاد ًة ما يكون معجِّ الً خطيًّا أو
وحدة الكوبالت) بتوليد أشعة إشعاع مؤيِّن تستهدف الورم من
الخارج .وأما العالج اإلشعاعي املوضعي فهو شك ٌل من التشعيع
الداخيل ،إذ َ
يوضع مصدر مشع داخل الجسم ،بالقرب من الورم
أو داخله ،لغرض عالجه.
ويتيح العالج اإلشعاعي الحديث إيصال جرعة دقيقة إىل الورم
مع تجنيب البنى الحيوية املحيطة ،ما يمنح املريض فرصة للتعايف
دون آثار جانبية.
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مسح مأخوذ من النظام الحاسوبي للتصوير املقطعي باالنبعاث الفوتوني املفرد لتصوير القلب يُظهر املحور القصري (الصف العلوي) واملحور الطويل (الصف
السفيل) من قلب لم ّ
يتبي وجود أي تشوهات يمكن الكشف عنها يف اختبار التحمُّ ل الذي تم إجراؤه( .الصورة من :ف .غياماريل/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

سوء التغذية
من أجل َ
ص ْوغ برامج تغذوية فعالة للوقاية من األمراض غري
املعدية ،ثمة حاجة إىل بيانات دقيقة عن الحالة التغذوية ،وجودة
األنظمة الغذائية ،وتأثري التدخالت ذات الصلة .وقد استُخدمت
ُّ
التدخالت املستخدَمة يف
تقنيات نووية دقيقة لتصميم وتقييم
معالجة سوء التغذية بكافة أشكاله ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل:
تغذية ال ُّرضع وصغار األطفال؛ وتغذية األمهات واملراهقني؛
وجودة األنظمة الغذائية؛ والوقاية من األمراض غري ا ُملعدية
ومكافحتها؛ والشيخوخة الصحية .وتقوم هذه التقنيات بتقييم
تركيبة الجسم ،والكثافة املعدنية للعظام ،وممارسات الرضاعة
الطبيعية ،وإجمايل استهالك الطاقة اليومي ،واملغذيات الدقيقة
املتوافرة بيولوجيًّا وحالة فيتامني ألف ،وكلها ترتبط ارتباطا ً
مبارشا ً بالوقاية من األمراض غري ا ُملعدية .وعىل سبيل املثال،
م َّكنت هذه البيانات البلدان من تنفيذ برامج تغذية مدرسية
َّ
خفضت معدالت السمنة .وسوء التغذية أيضا ً عامل مهم يؤثر يف
نتائج العالج وفرص النجاة بني املصابني باألمراض غري ا ُملعدية.
لذلك فإن للدعم الغذائي دورا ً رئيسيًّا يف تحسني النتائج وجودة
حياة املرىض الذين يخضعون للعالج من األمراض غري ا ُملعدية.

فوائد أخرى للطب النووي
التقنيات النووية مفيد ٌة أيضا ً يف تقييم أمراض وحاالت أخرى.
ويشمل ذلك التش ُّوهات الخِ ْلقيَّة يف املسالك البولية بما يف ذلك

املثانة والكليتني يف املواليد الجدد ،والتقييم الوظيفي للجهاز
العصبي املركزي لألمراض التن ُّكسية ،مع تزايُد وترية
االختبارات بسبب شيخوخة السكان .وعىل سبيل املثال ،يف
مرض آلزهايمر ،نجد َّ
أن تصوير الدماغ الجزيئي املتقدِّم،
باستخدام التصوير الدماغي املقطعي باالنبعاث البوزيرتوني
مع املستحرض الصيدالني اإلشعاعي فلوروديوكيس غلوكوز،
والتصوير املقطعي الحاسوبي باالنبعاث الفوتوني املفرد
لرتوية الدماغ ،أداتان حيويتان لتشخيص هذا املرض وكذلك
أشكال الخرف األخرى.

الرعاية الجيدة :مبدأ األمان أوال ً
تساعد الوكالة الدول األعضاء عىل ضمان حماية املرىض
والعاملني الطبيني من التع ُّرض غري الرضوري لإلشعاع املؤين
خالل اإلجراءات الطبية ،ويشمل ذلك املرىض الذين يتلقون
جرعات إشعاعية دقيقة موصوفة لهم خالل العالج.
وتقوم مختربات املعايري الثانوية لقياس الجرعات املشرتكة بني
الوكالة ومنظمة الصحة العاملية ،يف زايربسدورف ،النمسا،
بمراجعة دقة قياسات الجرعة املرجعية يف املستشفيات .ويتم
ذلك عرب توفري التتبُّعية الدولية ملقاييس الجرعات املستخدَمة يف
معايرة معدات العالج اإلشعاعي يف العيادة .وتوفر مراجعة
ًّ
مستقال للجرعات
قياس الجرعات باملراسلة تدقيقا ً إضافيًّا
اإلشعاعية يف املستشفيات ،بما يضمن للفيزيائيني الطبيني
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الخاص بصانعي السياسات
واألطباء معايرة معدات العالج اإلشعاعي وفق املعايري
الدولية املتبعة.

الدعم املقدَّم من الوكالة
تواصل الوكالة دعم الدول األعضاء يف بناء القدرات املستدامَ ة
يف التقنيات النووية لتقديم رعاية صحية أفضل وعىل نحو
مأمون وفعَّ ال .ويشمل الدعم املقدَّم يف هذا الشأن وضع
املمارسات وتبنِّيها وتعزيزها ،واملشورة التقنية ،والتدريب،
واملشاريع البحثية َّ
املنسقة ،وتوفري املعدات ،واملنشورات
التقنية ،واإلعالم العام.
وقد ساعد تقديم التعليم والتدريب أكثر من  100من البلدان ذات
الدخل املنخفض واملتوسط يف معالجة القضايا املتعلقة باألمراض
غري ا ُملعدية ،مثل إنشاء خدمات تشخيصية وعالجية إشعاعية.
وباإلضافة إىل ذلك ،دعمت الوكالة إنتاج النظائر املشعَّ ة
واملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية ،وهما مكوِّنان أساسيان
عىل السواء يف الطب النووي.

الرشاكات العاملية

املستوى بشأن األمراض غري ا ُملعدية يف أيلول/سبتمرب .2011
وكان أحد املبادئ األساسية لإلعالن السيايس أن القطاع
الصحي ال يمكنه بح ِّد ذاته مكافحة آثار األمراض غري ا ُملعدية؛
إذ يتطلب األمر التعاون والتعاون االسرتاتيجي مع القطاعات
األخرى للقيام بعمل فعَّ ال.
وثمة تعاون آخر مهم تمثَّل يف الربنامج العاملي املشرتك بشأن
الوقاية من رسطان عنق الرحم ومكافحته ،إذ تعمل سبع وكاالت
تابعة لألمم املتحدة معا ً من خالل بعثات تدشينية مشرتكة
وتقديم الدعم لوضع خطط عمل مشرتكة يف مواجهة تحدِّي
رسطان عنق الرحم ،ابتدا ًء من الوقاية والتطعيم ضد فريوس
الورم الحليمي البرشي ( )HPVووصوال ً إىل التشخيص والعالج،
بما يف ذلك العالج اإلشعاعي واملعالجة التسكينية.

مجاالت قد تستفيد الدول األعضاء فيها
من مساعدة الوكالة
•	بناء القدرات لتحسني جودة الخدمات وتطوير أساليب
عالجية جديدة بتقنيات نووية للوقاية من األمراض
وتشخيصها وعالج املصابني بها.

ٍ
رشاكات بني
ويشمل التعاون مع األطراف املعنية والرشكاء
القطاعني العام والخاص ورشكاء ،بما يف ذلك منظمة الصحة
العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) وعرشات
من الهيئات الصحية ،واملؤسسات والجهات املانحة األخرى.
وتستحدث هذه الرشاكات املزيد من املوارد لبناء برامج مستدامة
يف املجال الصحي.

•	تصميم برامج قائمة عىل الشواهد للتخفيف من عوامل خطر
اإلصابة باألمراض غري ا ُملعدية.

فعىل سبيل املثال ،عملت الوكالة وعدة وكاالت تابعة لألمم
املتحدة بشكل وثيق ملعالجة الوقاية من األمراض ا ُملعدية
ومكافحتها من خالل إنشاء فرقة عمل معنية باألمراض غري
ا ُملعدية ،بعد أن اعتمدت األمم املتحدة إعالنا ً سياسيًّا رفيع

•	املشاركة يف املشاريع التي تدعمها الوكالة والتي ترتاوح بني
ُّ
التدخالت التغذوية ،وصوال ً إىل تشخيص وعالج الرسطان،
وإىل تشخيص أمراض القلب واألوعية الدموية واألمراض
العصبية.

•	تحسني برامج ضمان الجودة للطب النووي بما يضمن
العالج املأمون والدقيق لألمراض غري ا ُملعدية.

تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت
املحرِّرة :آبها ديكسيت • التصميم :ريتو كني
للحصول على املزيد من املعلومات عن الوكالة وعملها ،زوروا موقعنا الشبكي www.iaea.org
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