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من 80٪ من التصوير الطبي املستخَدم كّل أكثر 

عام لتشخيص أمراض مثل الرسطان بات 

ممكناً بفضل األدوية الصيدالنية املنتَجة، يف الجزء 

ن هذه  األكرب منها، يف مفاعالت البحوث. وتتضمَّ

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية النظريَ املشعَّ 

 التكنيتيوم-99 شبه املستقر، املستمدَّ من النظري 

املشعِّ املوليبدينوم-99 الذي يُنتج بشكل أسايس يف 

مفاعالت البحوث.

وقال خواو أوسو، مدير شعبة منتجات النظائر 

ة والتكنولوجيا اإلشعاعية، الوكالة الدولية  املشعَّ

للطاقة الذرية: "بينما يمكن إنتاج املوليبدينوم-99 

أو حتى التكنيتيوم-99 شبه املستقر باستخدام ُطرق 

الة بشكل خاص  أخرى، إالَّ أن مفاعالت البحوث فعَّ

من حيث التكلفة ومناسبة تماماً لتلك الغاية، خاصة 

بالنسبة لإلنتاج التجاري واسع النطاق. وذلك ألن 

بإمكانها أن تنتج كميات كبرية من املوليبدينوم-99 

بالخصائص الصحيحة التي تجعل من السهل 

استخراج التكنيتيوم-99 شبه املستقر باستخدام 

مولِّد يف املستشفى، وبالتايل الحفاظ عىل التدفُّق 

الثابت واملوثوق إلمدادات املستحرضات الصيدالنية 

اإلشعاعية ملزيد من املرىض."

من املفاعل إىل املرىض

مفاعالت البحوث هي مفاعالت تُستخدم يف املقام األول، 
وبدالً من توليد الكهرباء، إلنتاج النيوترونات الالزمة 

 لتطبيقات أخرى. يمكن استخدام هذه النيوترونات 
ألغراض متعدِّدة، مثل إنتاج املوليبدينوم-99 من خالل 

تشعيع أهداف اليورانيوم-235.

ة غري  ة، هو ذرَّ واملوليبدينوم-99، كونه من النظائر املشعَّ
مستقرة تخضع لالضمحالل. ويستغرق األمر 66 ساعًة 

لنصِف أيِّ موليبدينوم-99 يتمُّ إنتاجه لكي يخضع 
 لالضمحالل، وهذا ما يُعرف باسم العمر النصفي. 

وناتج اضمحالل املوليبدينوم-99، املعروف أيضاً باسم 
‘الناتج الوليد’، هو التكنيتيوم-99 شبه املستقر.

وللحصول عىل التكنيتيوم-99 شبه املستقر، تُنقل 
عة إىل منشأة معاَلجة،  أهداف اليورانيوم-235 املشعَّ

عادة ما تكون بالقرب من مفاعل البحوث، لفصل 
املوليبدينوم-99 عن النواتج االنشطارية األخرى وتنقيته. 

ى إىل مرفق إنتاٍج ملولِّدات  ثمَّ يُنقل املوليبدينوم-99 املنقَّ
 املوليبدينوم-99/التكنيتيوم-99 شبه املستقر — 
وهي األجهزة املستخَدمة لخزن ونقل واستخالص 

التكنيتيوم-99 شبه املستقر كيميائيًّا من املوليبدينوم-99 
مبارشة يف موقع املستشفى أو أي مرفق طبي آخر.

كيف تساعد مفاعالت البحوث عىل جعل 
التصوير الطبي ممكناً
بقلم ألكساندرا بيفا ونيكول جاويرث
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وداخل مولِّد نموذجي منها، يتمُّ غسل أكسيد األلومنيوم 
الذي يحتوي عىل املوليبدينوم-99 بمحلول ملحي. ويتعلَّق 

املوليبدينوم-99 باألكسيد، فيما يُزال التكنيتيوم-99 
شبه املستقر بفعل املحلول. وتنتج تلك العملية محلول 

التكنيتيوم-99 شبه املستقر الذي يُستخدم بعدئذ 
 الستحداث مستحرضات صيدالنية إشعاعية مختلفة 

د الدخول   تكون جاهزة للحقن يف جسم املريض. وبمجرَّ
إىل جسم املريض، تكشف كامريا خاصة خارج جسم 
املريض الكميات الصغرية من اإلشعاع التي يطلقها 

 التكنيتيوم-99 شبه املستقر وهو يف حالة اضمحالل 
وذلك إلنشاء صور طبية لتشخيص األمراض.

أعمار نصفية قصرية، إنتاج مستمر

نظراً ألن نصف عمر التكنيتيوم-99 شبه املستقر هو 
ست ساعات، يجب استخدامه برسعة بعد استخالصه 

وإالَّ فإنه يفقد فعاليته. ومع ِقرَص عمر املوليبدينوم-99 
بل وِقرَص عمر التكنيتيوم-99 شبه املستقر أكثر منه، 
ال بدَّ من إنتاجهما بشكل مستمر لتلبية الطلب العاملي.

ومن املنتجني العامليني الرئيسيني للموليبدينوم-99، 
ة أخرى، منشأة البحوث الذرية األساسية  ونظائر مشعَّ

يف جنوب أفريقيا )SAFARI-1(، التي تَُعدُّ جزءاً 
 ،)Necsa( من رشكة جنوب أفريقيا للطاقة النووية
وهي مفاعل البحوث الرائد املنِتج للنظائر الطبية يف 

ة،  د النظائر املشعَّ القارة اإلفريقية. وبالتعاون مع مورِّ
NTP Radioisotopes SOC Ltd، وهي رشكة 

تابعة لرشكة جنوب أفريقيا للطاقة النووية — أصبح 
دين يف العالم  مفاعل SAFARI-1 أحد أكرب خمسة مورِّ
للموليبدينوم-99، وهو جزء من شبكة إمداد بالنظائر 
ة الطبية ألكثر من 50 بلداً يف جميع أنحاء العالم.  املشعَّ

وهو ينتج اآلن قرابة 20٪ من الطلب العاملي من 
 املوليبدينوم-99، والتكنيتيوم-99 شبه املستقر 

املستمدِّ من مولِّدات تستخدم املوليبدينوم-99 الذي 
 ينتجه مفاعل SAFARI-1 يُستخدم يف أكثر من 

40 مستشفى ومرافق صحية أخرى عىل امتداد إفريقيا.

 :SAFARI-1 وقال كووس دو بروين، مدير أول يف مفاعل
ل إىل أحد األطراف العاملية الفاعلة يف مجتمع  "التحوُّ

الكيمياء اإلشعاعية واملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية 
استلزم منَّا تطبيق أنظمة اإلدارة، وبرامج الصيانة، 
 وتدريب املوظفني والخطط اإلسرتاتيجية بطريقة 

حسنة التنظيم وُمحكمة". وقد دعم ذلك أيضاً االستخدام 
الثانوي للمفاعل يف مجاالت البحث والتعليم والصناعة.

وبدعم من الوكالة، خضع املفاعل SAFARI-1 لتطوير 
وتحسينات مستمرة منذ بدء تشغيله يف عام 1965، بما يف 
ذلك تحويله من وقود اليورانيوم الشديد اإلثراء إىل وقود 

اليورانيوم ضعيف اإلثراء يف عام 2009 )تعرَّف عىل املزيد 
عن هذا النوع من التحويل يف صفحة 26( واالنتقال من 

أهداف عالية شديدة اإلثراء إىل أهداف ضعيفة اإلثراء، وهو 
ما استُكمل يف عام 2017. وقد ساعدت هذه األنشطة عىل 

ل إىل أحد األطراف  “التحوُّ
العاملية الفاعلة يف مجتمع 

الكيمياء اإلشعاعية 
واملستحرضات الصيدالنية 

اإلشعاعية استلزم منَّا تطبيق 
أنظمة اإلدارة، وبرامج 

الصيانة، وتدريب املوظفني 
والخطط اإلسرتاتيجية 
بطريقة حسنة التنظيم 

 وُمحكمة.”

 — كووس دو بروين، مدير أول 
 ،SAFARI-1 في مفاعل 

 جنوب أفريقيا 

ضمان االستخدام األفضل للمفاعل وانتقاله الناجح إىل 
املزيد من االستخدامات التجارية.

نا  وقال دو بروين: "يف تسعينيات القرن العرشين، غريَّ
 نهجنا التشغيلي وركَّزنا أكثر عىل الصيانة واإلدارة، 
صني ذوي  بما يف ذلك بناء فريق من املوظفني املتخصِّ

املهارات العالية يف مجموعة من املجاالت. وقد سمح لنا 
ذلك باالنتقال من كوننا مفاعالً منخفض االستخدام إىل 
مرفق عال إىل االستخدام إىل حدٍّ بعيد وأكثر استدامًة". 

ويف السنوات التسع بني عاَمي 1995 و2004، تمَّ 
استخدام املفاعل أكثر مما كان عليه يف العقود الثالثة 

ق النتيجة  السابقة مجتمعًة. ثمَّ بعد سبع سنوات فقط حقَّ
نفسها. وحتى عام 2019، تضاَعف استخدام املفاعل 

SAFARI-1 أربع مرات تقريباً منذ عام 1995.

وخالل الخمسة عرش عاماً املاضية، عمل املفاعل 
SAFARI-1 عىل مدار الساعة تقريباً دون توقف ملدة 

300 يوم تقريباً كّل عام، ومن املتوقَّع أن يستمر يف تزويد 
املوليبدينوم-99 حتى عام 2030 عىل أقلِّ تقدير. ومع 
ذلك، ونظراً لتقاُدم املفاعل، يتمُّ النظر حاليًّا يف أن يحلَّ 

محلَّه مفاعل بحوث جديد متعدِّد األغراض بقدرة 15 إىل 
30 ميغاواط )حراري(. وستستغرق هذه العملية ما يصل 

إىل عرش سنوات من بداية دراسات الجدوى إىل االنتهاء.

د  وقال دو بروين: "إذا ما تمَّ إنشاء مفاعل بحوث متعدِّ
األغراض جديد، فسيتمُّ تجهيزه للعمل بمرونة عىل 

مدار 60 عاماً القادمة أو أكثر، حتى نتمكَّن من التكيُّف 
مع التغيريات املحتملة، مثل التقلبات يف أسواق النظائر 

الطبية ومتطلبات البحث، باإلضافة إىل تزويد جنوب 
إفريقيا واملنطقة بمرفق بالغ األهمية للوقود النووي 

واختبار املواد."

 صفيحة املوليبدينوم-99 
املستهَدفة والحامل املستخَدم 

لتشعيع الصفائح يف مفاعل بحوث. 
كة جنوب أفريقيا   )الصورة من: �ش

))Necsa( للطاقة النووية
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