محاربة وباء الرسطان العاملي
عرب القياسات الدقيقة

تركيب معدات معايرة
قياس الجرعات يف مخترب
املعايرة التابع للوكالة.

(مصدر الصورة :رودولفو كويفنكو،
الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

ميثل

الرسطان السبب األول للوفيات يف العامل متخطياً
يف ذلك أمراض القلب .ويف عام ُ ،2000سجلت
 10.1مليون إصابة جديدة بالرسطان الذي أودى يف العام
ذاته بحياة  6.2مليون شخص .وبحلول عام  ،2012ارتفع عدد
حاالت الرسطان الجديدة إىل  14.1مليون حالة وعدد الوفيات
الناجمة عنه إىل  8.2مليون وفاة .ويف خضم انتشار وباء
الرسطان عاملياً ،تزداد الحاجة إىل وسائل تشخيصية وعالجية
فعالة .وللتكنولوجيات النووية وغريها من التكنولوجيات
ذات الصلة ،كام هو حال تقنيات التصوير التشخييص والعالج
اإلشعاعي ،أهمية أساسية يف تشخيص الرسطان وعالجه.
والتصوير التشخييص والعالج اإلشعاعي كالهام ينطويان عىل
التعرض لإلشعاعات ،ورغم فاعليتها العالية املمكنة يف عالج
املرىض ،غري أنها تشكل أيضاً خطرا ً عىل العاملني الطبيِّني
واملرىض أنفسهم يف حال عدم استخدامها بطريقة دقيقة
ومأمونة .وتسهم تقنيات مثل قياس الجرعات الطبية يف
التحقق من استخدام اإلشعاع عىل نحو مأمون.

ويُعد قياس الجرعات الطبية أحد أهم أركان عملية تشخيص
الرسطان وعالجه بطريقة مأمونة وفعالة .وهو يُعنى بقياس
الجرعات املمتصة وتحقيق املستوى األمثل فيام يتصل بإعطاء
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الجرعات يف مجال الطب اإلشعاعي .ويشمل ذلك أنشطة مثل
عمليات التدقيق ومعايرة املعدات ،وتطوير ونرش تقنيات
قياس الجرعات ،وتنفيذ برامج توكيد الجودة.
ويساعد مخترب املعايرة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية
الدول األعضاء حول العامل يف االرتقاء بأمان وجودة الطب
اإلشعاعي .وهذا ،بدوره ،يساعد يف تحقيق أقىص قدر من
فاعلية التشخيص والعالج من أجل تحسني صحة املريض.
وعىل سبيل املثال ،يُجري مخترب املعايرة التابع للوكالة عمليات
تدقيق استجاب ًة للطلبات املقدمة من الدول األعضاء .ويجري
هذا املخترب عمليات تدقيق للجرعات يف أكرث من  2000مركز
عالج إشعاعي بالبلدان التي ال متلك وسيلة أخرى للتحقق من
جودة قياس الجرعات الرسيرية لديها .ومتثل عملية حسم
أوجه التضارب املكتشَ فة جزءا ً ال يتجزأ من عملية التدقيق.
والعديد من الدول األعضاء ال متلك وسيلة للتحقق من جودة
قدراتها يف مجال املعايرة والقياس إال من خالل الوكالة الدولية
للطاقة الذرية .لذا يُعد مخترب املعايرة مبثابة املخترب التنسيقي
لشبكة مختربات املعايرة الثانوية املشرتكة بني الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العاملية .وتتألف الشبكة

العاملية املذكورة من  86مختربا ً يف  67دولة عضو ا ً توفر
خدمات توكيد الجودة ،وتطور وتنرش أساليب قياس الجرعات.
ومنذ عام  ،1976يضطلع مخترب املعايرة مبهمة تنسيق أنشطة
شبكة مختربات املعايرة الثانوية عرب رشاكة وثيقة مع منظمة
الصحة العاملية .وتسهم خدمات ونشاطات شبكة مختربات
املعايرة الثانوية يف ضامن الجودة واملامرسات املأمونة ،األمر
الذي يصب يف نهاية املطاف يف مصلحة املرىض الخاضعني
الختبارات تشخيصية أو عالج إشعاعي ،إىل جانب العاملني
الطبيِّني الذين يديرون املعدات اإلشعاعية.
وللحفاظ عىل خدمات املعايرة والتدقيق عند املستويات
املالمئة ولتسهيل نرش معايري قياس الجرعات حسب األصول
عرب شبكة مختربات املعايرة الثانوية ،يُجري مخترب املعايرة
مهام البحث والتطوير فيام يتعلق بتقنيات قياس الجرعات
اإلشعاعية ويتعاون مع املنظامت الدولية التي ينصب
اهتاممها عىل قياس الجرعات والفيزياء الطبية .ويسهم مخترب
املعايرة يف عمل تلك املنظامت ويستفيد من النفاذ املبكر
إىل املشاريع .وتستفيد شبكات مختربات املعايرة الثانوية ،إىل
جانب مراكز العالج اإلشعاعي واملجتمعات التي تخدمها ،من
مثل هذا التعاون ومن جهود البحث والتطوير.

احتياجات قياس الجرعات .وعىل سبيل املثال ،اعتمد العالج
اإلشعاعي ،ألعوام عدة ،عىل استخدام الكوبالت 60-أو
السيزيوم 137-كمصدرين إشعاعيني .ولكن مع ازدياد مخاوف
األمن النووي ،بات من الصعب أكرث فأكرث الحصول عىل
املصدرين املذكورين .وعليه ،بدأت بلدان عدة بالتحول نحو
امل ُ َع ِّجالت الخطية التي ميكنها توليد اإلشعاع دون الحاجة إىل
مصدر مشع .وهذا ،بدوره ،يستلزم من مخترب املعايرة أن يطور
وينرش أساليب وتقنيات ،وأن يقدم دعم توكيد الجودة مبا
يضمن أن يتسنى للدول األعضاء التكيف مع هذه التوجهات
التكنولوجية املهمة.
ومتثل النشاطات والخدمات العديدة ملخترب املعايرة إسهاماً
قيِّامً لدعم الجهود العاملية املبذولة ملحاربة الرسطان
ومتكني مرىض الرسطان حول العامل من أن يعيشوا حيا ًة أطول
وأكرث صحة.

تسهم أنشطة تدقيق قياس
الجرعات يف مخترب املعايرة
التابع للوكالة يف التحقق من
حصول مرىض الرسطان عىل
عالج مأمون وفعال من خالل
الحزم اإلشعاعية التي تولدها
أجهزة العالج اإلشعاعي
مثل التي تظهر يف الصورة.
(مصدر الصورة :دين كاملا/الوكالة الدولية
للطاقة الذرية)

إدارة العلوم والتطبيقات النووية التابعة للوكالة

والبد أيضاً أن يكون مخترب املعايرة عىل دراية بالتغريات
التي تطرأ عىل التكنولوجيا الطبية والتي قد تؤدي إىل تغري
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