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ميكن بُحرية استخدام مقتطفات من مواد الوكالة التي تتضمنها مجلة 

الوكالة يف مواضع أخرى، رشيطة اإلشارة إىل املصدر. وإذا كان مبيّنا أنَّ 

الكاتب من غري موظفي الوكالة، فيجب الحصول من الكاتب أو من 

املنظمة املصِدرة عىل إذن بإعادة النرش، إال إذا كان ذلك ألغراض العرض.

ووجهات النظر املُعرَب عنها يف أي مقالة موقّعة واردة يف مجلة الوكالة 

ل  ال ُتثـِّل بالرضورة وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وال تتحمَّ

الوكالة أي مسؤولية عنها.

صورة الغالف:
يسهم الطّب اإلشعاعي والتكنولوجيا اإلشعاعية يف تشخيص ومعالجة 

األمراض وغريها من حاالت املشاكل الصحية.

)Photodisc :مصدر الصورة(

كن االطالع عىل هذه الطبعة عىل أجهزة آي باد  يمُ

تكمن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف منع انتشار األسلحة النووية 

ومساعدة كل البلدان — السيام يف العامل النامي — عىل االستفادة من 

استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية استخداًما سلميًا ومأمونًا وآمًنا. 

ست الوكالة بصفتها منظمة مستقلة يف إطار األمم املتحدة يف  وقد تأسَّ

عام 1957، وهي املنظمة الوحيدة ضمن منظومة األمم املتحدة التي تلك 

الخربة يف مجال التكنولوجيات النووية. وتساعد مختربات الوكالة املتخصصة 

الفريدة من نوعها عىل نقل املعارف والخربات إىل الدول األعضاء يف الوكالة 

يف مجاالت مثل الصحة البرشية واألغذية واملياه والبيئة. 

وتقوم الوكالة كذلك بدور املنّصة العاملية لتعزيز األمن النووي. وقد أسست 

الوكالة سلسلة األمن النووي الخاصة باملنشورات اإلرشادية املتوافق عليها 

دولياً بشأن األمن النووي. كام تركّز أنشطة الوكالة عىل تقديم املساعدة 

للتقليل إىل الحد األدىن من مخاطر وقوع املواد النووية وغريها من املواد 

املشعة يف أيدي اإلرهابيـني أو خطر تعرض املرافق النووية ألعامل كيدية. 

وتوفِّر معايرُي األمان الصادرة عن الوكالة نظاماً ملبادئ األمان األساسية، كام 

د توافقاً دولياً يف اآلراء حول ما يشكِّل مستوى عالياً من األمان لحامية  تجسِّ

الناس والبيئة من التأثريات الضارة لإلشعاعات املؤيِّنة. وقد ُوِضعت معايري 

األمان الصادرة عن الوكالة لتطبيقها يف جميع أنواع املرافق واألنشطة النووية 

التي تُستخدم لألغراض السلمية، وكذلك لتطبيقها يف اإلجراءات الوقائية 

الرامية إىل تقليص مخاطر اإلشعاعات القامئة.

وتتحقَّق الوكالة أيًضا، من خالل نظامها التفتييش، من امتثال الدول األعضاء 

لاللتزامات التي قطعتها عىل نفسها مبوجب معاهدة عدم انتشار األسلحة 

النووية وغريها من اتفاقات عدم االنتشار، واملتمثلة يف عدم استخدام املواد 

واملرافق النووية إال لألغراض السلمية. 

وعمل الوكالة متعدد الجوانب، وتُشارك فيه طائفة واسعة ومتنوعة 

د برامج  من الرشكاء عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل. وتُحدَّ

الوكالة وميزانياتها من خالل مقررات جهازي تقرير السياسات بها – 

أي مجلس املحافظني املؤلف من 35 عضواً واملؤتر العام الذي يضم 

جميع الدول األعضاء. 

ويوجد املقر الرئييس للوكالة يف مركز فيينا الدويل. كام توجد مكاتب ميدانية 

ومكاتب اتصال يف جنيف ونيويورك وطوكيو وتورونتو. وتدير الوكالة 

مختربات علمية يف كلٍّ من موناكو وزايربسدورف وفيينا. وعالوًة عىل ذلك، 

تدعم الوكالة مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية يف ترييستي بإيطاليا 

وتوفر له التمويل الالزم.



3  تحسنيمُ الصّحة العمومّية بفضل الطبِّ اإلشعاعي والتكنولوجيا اإلشعاعية 
يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذّرية

ة يف الطبِّ  اإلشعاعاتمُ والنُّويدات املشعَّ
5  ملحة عامة موجزة عن الطبِّ النووي والعالج اإلشعاعي 

نيكول جاويرث، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة

8 ة   سبعةمُ أموٍر ينبغي معرفتها عن النظائر املشعَّ
ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة

 ماذا يكمنمُ يف الباطن
10  استخداممُ املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية لكشف وتحديد األمراض الكامنة داخل الجسم البرشي  

ة   نيكول جاويرث، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة، بالتعاون مع قسم منتجات النظائر املشعَّ
وتكنولوجيا اإلشعاعات، إدارة العلوم والتطبيقات النووية يف الوكالة

14  تكوينمُ صورٍة واضحٍة عن التصوير الطبي  
مايكل أمدي ميدِسن، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة

 ضامن األمان والدقة يف الطّب اإلشعاعي
16  دور الفيزيائيني الطبيني  

آبها ديكسيت، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة

18 ة يف مركز ال رينا النووي يف شييل    تحديثمُ مخترب إنتاج النظائر املشعَّ
املفوضية الشيلية للطاقة النووية

20 الة من حيثمُ التكلفة    استخداممُ املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية إلدارة تقنيات عالج الرسطان الفعَّ
ة والتكنولوجيا   آبها ديكسيت، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت، بالتعاون مع قسم منتجات النظائر املشعَّ

اإلشعاعية، إدارة العلوم والتطبيقات النووية يف الوكالة الدولية للطاقة الذّرية

21  مساعدةمُ َقلِبك بالتصوير الطبي النووي  
مايكل أمدي ميدِسن، مكتب اإلعالم واالتصاالت يف الوكالة

 إذكاءمُ الوعي، وبناءمُ عالقات الرشاكة، وحشدمُ املوارد من أجل تشخيص الرسطان ومعالجته: 
24  دورمُ شعبة برناج العمل من أجل عالج الرسطان  

خوزيه أوتياروال - سيلِسيك، شعبة برنامج العمل من أجل عالج الرسطان التابعة للوكالة

ٌة جيِّدٌة  طٌب جيٌِّد، صحَّ
27  الوكالة الدولية للطاقة الذّرية تمُعنى بتعزيز وقاية املرىض واملهنيني الصحيني من اإلشعاعات  

ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة

املحتويات
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29 ة املختومة يف الطّب    التقليلمُ من املخاطر املحتملة من املصادر املشعَّ
ة املختومة – معلومات وموارد ومشورة لألفرقة الرئيسية   مقالة مستنسخة من املنشور عن املصادر املشعَّ

ة املختومة – شعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل وأمان النفايات،  بشأن منع فقدان السيطرة عىل املصادر املشعَّ
ترشين األول/أكتوبر 2013

31 ج    الوكالةمُ الدولية للطاقة الذّرية تعملمُ عىل تحسني قدرات الدول األعضاء يف هندسة النُّسمُ
ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة

33  استخداممُ آليات توكيد الجودة لتحسني رعاية املرىض  
ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة

 التدريبمُ العابر للقاّرات: 
34 تها اإللكرتونية للتعلُّم والتدريب باملساعدة املبارشة عن بمُعد – “داتول”    الوكالة تمُطلق ِمنصَّ

عمر يوسف، إدارة التعاون التقني يف الوكالة

36  التفاتٌة إىل الوراء – ملحاٌت بارزة من املؤمتر العام الثامن والخمسني للوكالة الدولية للطاقة الذّرية  
نيكول جاويرث، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة
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الوكالة تؤدِّي دوراً هاماً يف الحفاظ عىل أعىل 

مستويات معايري األمان لدى استخدام التقنيات 

اإلشعاعية. وهذا يشمل وقاية املوظفني املعنيني 

بتطبيق هذه الطرائق اإلجرائية من التعرُّض 

لإلشعاعات، والحرص عىل تلقِّي املرىض الجرعة 

الصحيحة من اإلشعاعات.

املتناقَلة يزداد  غري  األمراض  انتشار  شيوع  اليوم 

القلب  واضطرابات  كالرسطان  بالعدوى، 

واألوعية الدموية يف جميع أنحاء العامل، مبا يف ذلك يف البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل.

وإنَّ تنامي عدد األشخاص الذين يعانون هذه الحاالت املرضيَّة 

بات يلقي بعبء مجِهد عىل كاهل البلدان النامية، التي كثرياً 

ما تفتقر إىل املوارد الالزمة لتشخيص هذه الحاالت املرضية 

جرَّاء  من  الناس  من  كثري  ويتوىف  ال.  فعَّ نحو  وعالجها عىل 

أمراض كان من شأنها أن تكون قابلة للعالج لو أنهم كانوا 

مة. وهذه  يعيشون يف بلدان تتميز بنظم رعاية صحية متقدِّ

مأساة إنسانية كربى.

م  وهذا العدد من نرشات الوكالة الدولية للطاقة الذّرية يقدِّ

قة يف ما تفعله الوكالة من أجل املساعدة يف هذا  نظرة متعمِّ

الصدد.

أما فيام يتعلق بالرسطان، فنحن نساعد البلدان عىل إنشاء 

أو تعزيز مراكز علم األورام وعالجها اإلشعاعي، وعىل بناء 

القدرات يف الطّب النووي ألغراض تشخيص األمراض. 

والتقنيني  الطبيني  املوظفني  تلقِّي  ضامن  عىل  نساعد  كام 

التدريَب الذي يحتاجون إليه للقيام بعملهم عىل نحو فعال. 

ونحن نعمل بتعاون مع البلدان عىل ضامن إدماج خدمات 

العالج اإلشعاعي ضمن إطار برنامج شامل مستدام ملكافحة 

الرسطان.

وهذا عمل هام جداً، ألنَّ االضطالع بالعمل الالزم ملكافحة 

ر أنه بحلول عام 2020،  الرسطان هو حاجة عاجلة، إذ يقدَّ

سوف يبلغ عدد األناس اللذين يقضون نحبهم من جراء هذا 

املرض 10 ماليني شخص يف كل عام. 

والوكالة الدولية للطاقة الذّرية ال تزال تعمل عىل نرش الربامج 

املعنية بالعالج اإلشعاعي والطّب النووي يف زهاء 130 بلداً 

من البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. ويف 

الثامين سنوات املاضية فحسب، أرسلنا أفرقة اختصاصية من 

أجل تقييم القدرات الخاصة مبكافحة الرسطان إىل أكرث من 

65 دولة عضواً. 

م يف مكافحة الرسطان يف كثري من البلدان النامية  وقد أُحرز تقدُّ

يات تظل ضخمة  يف غضون العقود الزمنية األخرية. ولكن التحدِّ

يف هذا الصدد. وال تزال هنالك احتياجات إىل حوايل 5000 آلة 

عالج إشعاعي من أجل توفري املعالجة الشفائية والتخفيفية 

ملرىض الرسطان يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة 

الدخل. وهذه املعالجة مطلب حيوي، وذلك من أجل الشفاء 

من هذا املرض، حيثام أمكن، ومن أجل توفري ُسبل التخفيف 

من اآلالم عىل حدٍّ سواء. وما زالت الوكالة تعكف عىل إعداد 

ي لهذه القضية. املبادرات الرامية إىل التصدِّ

وحرصاً عىل قيام مرافق العالج اإلشعاعي املوجودة من قبُل 

بتقديم أفضل ما ميكن من خدمات العالج والرعاية الصحية، 

القيام  يف  املساعدة  توفِّر  لدينا  البرشية  الصحة  ُشعبة  فإنَّ 

العالج  يف  املتبعة  للمامرسات  شاملة  تدقيقية  مبراجعات 

اإلشعاعي. وهذه العمليات التدقيقية تساعد يف تعزيز ثقة 

م أفضل ما ميكن من خدمات  الدول األعضاء بأنَّ مرافقها تقدِّ

مت الوكالة املساعدة أيضاً إىل الدول األعضاء  املعالجة. وقد قدَّ

يف مواجهة مخاطر النقص يف النظائر الطبية، التي ظهرت يف 

السنوات املاضية.

وأما بخصوص الحاالت املرضية األخرى، ومنها األمراض القلبية، 

اإلشعاعي  والتصوير  عموماً،  اإلشعاعي  الطّب  تقنيات  فإنَّ 

تحسنيمُ الصّحة العمومية بفضل الطّب 
اإلشعاعي والتكنولوجيا اإلشعاعية
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يف األعىل: أثناء زيارة رسمية إىل 

كوستاريكا يف عام 2013، تقديم 

إيجاز إعالمي للمدير العام أمانو 

عن عمل مركز العالج اإلشعاعي يف 

مستشفى مكسيكو.

يف األسفل: تُعرَض عىل املدير العام 

أمانو املعدات املتوافرة يف مركز 

الطّب النووي وعالج األورام يف 

مستشفى باخ ماي يف فييت نام، أثناء 

زيارة رسمية يف عام 2014.
)مصدر الصور: يس. برادي/الوكالة(

يف  للغاية  هاماً  دوراً  تؤدي  كلها  النووي خصوصاً،  والطّب 

الرعاية الصحية للمرىض.

وإنَّ الطّب اإلشعاعي ميكِّن األطباء من مالحظة أداء الوظائف 

العضوية )الفيزيولوجية( والنشاط األييض )االستقاليب( داخل 

الجسم البرشي، وكذلك من التعلُّم أكرث فأكرث عن صحة فرادى 

األعضاء يف الجسم.

كام تؤدِّي الوكالة دوراً هاماً يف كفالة الحفاظ عىل مستويات 

معايري األمان لدى استخدام التقنيات اإلشعاعية. وهذا يشمل 

اإلجرائية  الطرائق  هذه  بتطبيق  املعنيني  املوظفني  وقاية 

من التعرُّض لإلشعاعات، والحرص عىل تلقِّي املرىض الجرعة 

الصحيحة من اإلشعاعات. 

وتعمل الوكالة بتعاون وثيق مع رشكاء، مثل منظمة الصحة 

تشخيص  عىل  النامية  البلدان  قدرات  تعزيز  عىل  العاملية، 

بالعدوى وعىل معالجتها. كذلك فإنَّ  املتناقَلة  األمراض غري 

الشبكات الخاصة بالتدريب واإلرشاد والرشاكات بني القطاعني 

العام والخاص املعنية باالبتكارات تؤدِّي دوراً هاماً يف هذا 

الصدد.

وإننا ندعم اتِّباع نهج كلِّ يف مجال الصحة العمومية بغية 

بلوغ الهدف املتوخى يف كفالة تكُّن البلدان املنخفضة الدخل 

واملتوسطة الدخل، عىل وجه الخصوص، من إنشاء نُظم رعاية 

الوافية  بني واملعدات  دة باملوظفني املدرَّ صحية شاملة، مزوَّ

بالغرض، من أجل توفري خدمات الكشف املبكِّر والتشخيص 

يف الوقت املناسب واملعالجة الفعالة لألمراض غري املتناقَلة 

بالعدوى، وكذلك توفري خدمات الرعاية التسكينية لآلالم.

هو  البرشية  الصحة  مجال  يف  الوكالة  أنشطة  تعزيز  وإنَّ 

أولوية عليا لدي بصفتي املدير العام للوكالة. ولسوف تظل 

التقليل من  الوكالة ملتزمًة بالقيام بكل ما ميكنها من أجل 

املعاناة التي يسبّبها الرسطان وغريه من األمراض غري املتناقَلة 

بالعدوى.

يوكيا أمانو، املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذّرية
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بفضل اكتشاف اإلشعاعات 

ة ألغراض  والنويدات املشعَّ

، أُتيح لألطباء  استخدامها يف الطبِّ

اآلن املزيد من الخيارات املتنوعة يف 

أساليب الوقاية والتشخيص والعالج 

الفعالة لعرضها عىل املريض.
)مصدر الصور: آر. كويفينكو/الوكالة(

ة يف الطبِّ اإلشعاعاتمُ والنُّويدات املشعَّ
ملحة عامة موجزة عن الطبِّ النووي والعالج اإلشعاعي

ٍم ال يف  القرنني املاضيني، شهد ميداُن الطب منجزات تقدُّ

سابقة لها. فإىل جانب اكتشافاٍت مثل لقاحات الجدري، 

والنويدات  اإلشعاعات  اكتشاف  فإنَّ  الحيوية  واملضادات 

تنوعاً  أكرث  خيارات  إىل  أدى  الطّب  ة الستخدامها يف  املشعَّ

وفعاليًة يف مجاالت الوقاية والتشخيص واملعالجة بخصوص 

كثري من الحاالت املرضية.

فإنَّ أمراضاً مثل الرسطان التي كانت تُعترب عصيًة عىل التدبُّر 

ومميتًة ميكن اآلن تشخيصها يف وقت مبكر، وكذلك معالجتها 

مبزيد من الفعالية باستخدام تقنيات نووية، مام يتيح للمرىض 

خياراً يف محاربة املرض، ويتيح بالنسبة للكثريين فرصة بالغة 

األهمية للشفاء. وهذه الطرائق باتت اآلن أكرث أهمية من أيِّ 

ل الوفيات كالرسطان أو  وقت مىض، ألنَّ أمراضاً عالية معدَّ

أمراض األوعية القلبية أخذت اآلن يف التفاقم وأصبحت من 

دة للصحة عىل الصعيد العاملي. ضمن األخطار املهدِّ

من  أكرث  طيلة  الذّرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  عملت  وقد 

50 عاماً عىل الرتويج الستخدام التقنيات النووية يف الطّب، 

بالتعاون يف العمل مع دولها األعضاء ومنظامت أخرى من 

خالل املشاريع والربامج واالتفاقات. والهدف الذي ترمي إليه 

الوكالة هو مساعدة الدول األعضاء عىل بناء قدراتها يف هذا 

امليدان من أجل دعم توفري خدمات الرعاية الصحية الجيدة 

النوعية يف جميع أنحاء العامل، وخصوصاً يف البلدان النامية. 

البرشية،  الصحة  مجال  يف  عملها  الوكالة  بدأت  أن  ومنذ 

أصبح استخدام التقنيات النووية يف الطبِّ واحداً من أوسع 

التطبيقات السلمية للطاقة الذّرية انتشاراً.

الوكالة بعدده هذا الصادر يف كانون األول/ ويركِّز منشور 

اإلشعاعي  الطبِّ  مجال  يف  الوكالة  أعامل  عىل  ديسمرب 

والتكنولوجيا اإلشعاعية. وقبل االنهامك يف قراءة عدد هذا 

املحوريني  املوضوعني  عن  إجاملية  ملحة  هنا  م  نقدِّ الشهر، 

الرئيسيني يف العدد، وهام: الطّب النووي والعالج اإلشعاعي.

الطّب النووي 
الطّب النووي هو ميدان يُستخدم فيه مقدار نَْزر من املواد 

تشخيص  ألغراض  ة،  املشعَّ النظائر  تُسمى  التي  ة،  املشعَّ

معيّنة من  أنواع  مثل  املرضية،  الحاالت  كثري من  ومعالجة 

أمراض الرسطان واألعصاب والقلب.

تقنيات التشخيص يف الطبِّ النووي 
ة من أجل  يف ميدان الطّب النووي، تُستخدم النويدات املشعَّ

توفري معلومات تشخيصية عن الجسم. والتقنيات املستخدمة 

يف هذا امليدان ميكن تقسيمها إىل فئتني من الطرائق اإلجرائية، 

هام: يف املخترب ويف الجسم الحي.

يف املخترب
تؤدى الطرائق اإلجرائية التشخيصية يف املخترب خارج الجسد، 

عيِّنات  زرع  وعاء  يف  أو  االختبار  أنابيب  يف  مثالً  وذلك 
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املقام األول  النووي، تركِّز يف  الطّب  االستنبات. ويف ميدان 

الطرائُق اإلجرائية املتَّبعة، ومنها مثالً القياس املناعي اإلشعاعي 

أو املقايسة املناعية اإلشعاعية، عىل تحديد االستعداد للتعرُّض 

مراحل  ويف  معيَّنة  َمرَضية  حاالت  يف  اإلشعاعات  لخطر 

التشخيص املبكِّرة باستخدام تقنية تعيني السامت يف التنميط 

الورايث )الجيني( وتعيني الجزيئات بخصوص طائفة متنوعة 

ات يف  من الحاالت. وهذا ميكن أن يرتاوح بني استبانة التغريُّ

قياس  لألورام، وبني  دة  املحدِّ واملؤرشات  الرسطانية  الخاليا 

وتعقُّب مسار الهرمونات الحاثَّة والفيتامينات )الحيََمينات( 

والعقاقري من أجل كشف االضطرابات التغذوية وإفرازات 

البكتريية  العدوى  إصابات  وكذلك  الباطنية،  الصم  الُغدد 

ل واملالريا. )الجرثومية( والطفيلية، ومنها مثالً عدوى السُّ

يف الجسم الحي
االقتحامية  غري  اإلجرائية  الطرائُق  الحي  الجسم  يف  تُطبَّق 

تُتَّبع  التي  اإلجراءات  أكرثية  وهي  الجسد،  داخل  املتَّبعة 

استخدام  عىل  الطرائق  هذه  وتشتمل  النووي.  الطبِّ  يف 

ة  املستحرضات الصيدالنية اإلِشعاعية، التي هي مواد مشعَّ

خواصها  وبفضل  املريض،  جسم  يف  ُتتص  بعناية،  مختارة 

يف  املعيَّنة  واألعضاء  النسج  تستهدف  املعيَّنة،  الكيميائية 

الجسم، ومنها مثالً الرئتان والقلب، دومنا التسبُّب باضطرابها 

أو اإلرضار بها. ثم تُستبان املادة املحقونة وذلك باستخدام 

ِمكشاف خاص، أي مثالً آلة تصوير غاما، توضع خارج الجسم، 

قادرة عىل كشف املقادير الصغرية من اإلشعاعات املطلَقة من 

املادة املحقونة. ثم تستطيع آلة التصوير ترجمة املعلومات 

إىل صورة ثنائية األبعاد أو ثالثية األبعاد عن النسيج أو العضو 

دين. املحدَّ

ومن ضمن التقنيات املعروفة جيداً واملتنامية بوترية أرسع 

واألطباء  البوزيرتوين.  باالبتعاث  املقطعي  التصوير  تقنية 

املقطعية  الصور  تقنية  تُسمى  خاصة  أجهزة  يستخدمون 

املستخرجة باالبتعاث البوزيرتوين إلنتاج صور مْسحيَّة وميضية 

لتتبُّع مسار كيمياء الجسم ووظائف األعضاء عىل مستوى 

ات أكرث بروزاً من  ُجزيئي، مام يتيح لهم تحديد وجود تغريُّ

مه  تقدِّ مام  أبكر  مرحلة  يف  املريض  يف صحة  الدقة  حيث 

تقنيات تشخيص أخرى. وميكن أن تُستخدم تقنية التصوير 

املقطعي البوزيرتوين مقرتنًة مع تقنيات مسح ومييض أخرى، 

ومنها مثالً التصوير املقطعي املحوسب من أجل زيادة تعزيز 

الرسعة والدقة والفائدة يف التصوير الطبي النووي.

املذكورة هنا، هي  التقنيات  النووي كهذه  الطّب  وتقنيات 

التفاصيل  تبنّي  التي  السينية  باألشعة  التصوير  خالف  عىل 

إنها  إذ  وظائفه،  الجسم  يؤدي  كيف  تكشف  الترشيحية، 

تُظهر الخصائص الفيزيولوجية العضوية والكيميائية الحيوية 

الحركية يف ذلك الجزء املستهدف من الجسم. وكثرياً ما تكون 

اإلجرائية  الطرائق  هذه  أثناء  املستخرجة  املعلومات  هذه 

لة لصور األشعة السينية، مام يساعد الطبيب  التشخيصية مكمِّ

وأدائها  املختلفة  الجسدية  األعضاء  وضعية  تحديد  عىل 

وظائفها، وميكن أن يفيد ذلك حينام يتخذ الطبيب قرارات 

حاسمة بشأن املعالجة وتكييف طرائقها بحسب احتياجات 

املريض. 

آلة تصوير بأشعة غاما تتَّبع مسار 

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية 

وتكشفها داخل جسم مريض إلصدار 

صور تشخيصية. 
)مصدر الصورة: إنريك إسرتادا لوباتو/

الوكالة(

آلة عالج باإلشعاعات تُصدر حزمة 

من اإلشعاعات من أجل عالج مريض 

مصاب بالرسطان. 
)مصدر الصورة: دي. كاملا/الوكالة(
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العالج باألشعة
الطّب  من  فرع  هو  اإلشعاعي،  العالج  أو  باألشعة،  العالج 

النووي يركِّز عىل استخدام األشعة ملعالجة الرسطان. وتقنية 

مة الستخدام األشعة الستهداف الخاليا  العالج اإلشعاعي مصمَّ

التقنية  تُطبَّق  املريضة وقتلها. ويف حاالت الرسطان، حينام 

الخاليا  من  كتلٍة  عىل  أو  الرسطان،  أورام  عىل  اإلشعاعية 

ر الخاليا املريضة املستهدفة وتُقتل، مام يؤدِّي  الخبيثة، تترضَّ

إىل الحدِّ من حجم الورم الرسطاين، أو يف بعض الحاالت إىل 

اختفاء كتلته.

بتقنية  املعالجة  عمليات  من  رئيسية  أنواع  ثالثة  وتوجد 

العالج باألشعة، هي: العالج بحزمة األشعة الخارجية، والعالج 

ة ملنظومة أجهزة  بالتشعيع الداخل، والعالج بالنظائر املشعَّ

الجسد كله.

العالج بحزمة األشعة الخارجية تقنية تصِدر حزمَة 
دة من األشعة تستهدف منطقًة من جسد  أشعٍة أو حزماً متعدِّ

حدٍّ  أدىن  إىل  للتقليل  مة  اإلشعاعية مصمَّ والحزمة  املريض. 

من تعرُّض الخاليا الصحيحة لإلشعاعات، ويف الوقت نفسه 

ن  تتكوَّ أن  وميكن  وقتلها،  الرسطانية  الخاليا  عىل  للسيطرة 

الحزمة الشعاعية من إلكرتونيات و/أو أشعة سينية، وأشعة 

غاما، أو يف حالة العالج بالجسيامت، من بروتونات أو أيونات 

الكربون. ويف بعض الحاالت، يلجأ األطباء إىل استخدام هذه 

الُحزم اإلشعاعية مقرتناً مع عملية جراحية، حيث يُستخدم 

اإلجراء الجراحي من أجل كشف الورم الخبيء بغية إتاحة 

املجال للحزمة اإلشعاعية ليك تستهدف عىل نحو مبارش أكرث 

الكتلة الرسطانية. ويُسمى هذا النوع من الطرائق اإلجرائية 

العالج اإلشعاعي املطبَّق داخلياً.

بواسطتها  يُوضع  تقنية  الداخيل  بالتشعيع  العالج 
مصدر مشع داخل منطقٍة من جسم املريض تحتاج إىل العالج، 

أو ُمالصقاً لها. وعىل سبيل املثال، يف حالة رسطان عنق الرحم، 

ة داخل الرحم مبارشًة الستهداف  ميكن وضع املصادر املشعَّ

الكتلة الرحمية. وخالفاً لتقنية الحزمة اإلشعاعية الخارجية، 

الورم  ملعالجة  املجال  يتيح  الداخل  بالتشعيع  العالج  فإنَّ 

بجرعات عالية موضعية من األشعة، مع الحرص عىل الحدِّ من 

احتامل تعرُّض النسج الصحيحة لألشعة عىل نحو ال رضورة له.

ة ملنظومة الجسد كله  العالج بالنظائر املشعَّ
ة(  )وتعرف أيضاً باسم العالج بالنويدات املشعَّ
ميكن أن تُستخدم هذه التقنية ملعالجة طائفة متنوعة من 

الحاالت املرضية، ومنها مثالً الرسطان أو االضطرابات الدموية 

أو االضطرابات التي تصيب الغدة الدرقية. وهي تقنية تشتمل 

ة، ومنها مثالً  عىل استخدام مقادير صغرية من املواد املشعَّ

عرب  الجسم  جوف  يف  تُحقن  ييرتيوم-90،  أو  لتشيوم-177 

األوردة أو شفوياً أو عرب مسارات أخرى لحقنها، فتستهدف 

بعد ذلك أجزاء مختلفة من الجسم أو األعضاء لرتكيز املعالجة 

املعالجة  ألغراض  املستخدمة  ة  املشعَّ املواد  وتُختار  عليها. 

بالنظر إىل خواصها النظريية، أو خواصها الكيميائية؛ ألنَّ بعض 

أجزاء الجسد املعيّنة ميكنها أن تتصَّ نظائر معيَّنة بفعالية 

أكرث بقدر ملحوظ جداً من غريها من أجزاء الجسد، مام يتيح 

دة أثناء املعالجة. املجال لألطباء الستهداف مناطق محدَّ

املريض من حالة  يعالج  أن  الجائز  املثال، من  وعىل سبيل 

مرضيَّة يف الغدة الدرقية باليود املشع، يوديد الصوديوم-131. 

وهذا العالج يستوجب ابتالع املريض مقداراً صغرياً من يوديد 

الصوديوم-131 مُيتص بعد ذلك يف املجرى الدموي من خالل 

القناة املِعديَّة املعوية، وبعد ذلك يرتكَّز يف الغدة الدرقية، التي 

تتص اليود-131 بأالف األضعاف أكرث مام تتصه بقية الجسم. 

وحاملا يدخل اليود-131 يف الغدة الدرقية يبدأ بتدمري الخاليا 

الغدة، مام يساعد عىل إزالة  النشاط يف  العالية  الرسطانية 

الخاليا التي تسبب الحالة املرضيَّة.

نيكول جاويرث، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة

تصوير تشخييص: جهاز مسح ومييض 
للتصوير املقطعي البوزيرتوين يكشف 

تركُّزات املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية 
داخل جسم مريضة، ويكشف منطقة من 

الجسم تحتاج إىل مزيد من الفحص من 
جانب الطبيب.

)مصدر الصورة: إنريك إسرتادا لوباتو/الوكالة(
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ة يف الطّب 3الرابطة النووية العاملية/النظائر املشعَّ

http://www.world-nuclear.org/info/Non-Power-Nuclear-
Applications/Radioisotopes/Radioisotopes-in-Medicine

1النظائر املستقرَّة موجودة كذلك، ولكنَّ موضوعها يتجاوز نطاق هذه 

املقالة.

املشحونة  الذّرية  الجسيامت  ل  تُعجِّ مركَّبة  آلة  هو  2السيكلوترون 

كهربائياً يف ُحجرية مفرَّغة إىل الخارج من املركز يف مسار دائري لولبي. 

وأثناء عملية التعجيل، تكتسب الجسيامت املشحونة طاقة عليا. ثم 

تتفاعل الجسيامت املشحونة بالطاقة مع املادة املستقرة املوضوعة يف 

ة مفيدة طبياً  مسارها. ويحّول التفاعل املواد املستقرَّة إىل نظائر مشعَّ

تُستخدم لصنع مستحرضات صيدالنية إشعاعية.

ة سبعةمُ أموٍر ينبغي معرفتها عن النظائر املشعَّ

ة؟ 1- ما هي النظائر املشعَّ
الربوتونات  دقيق كم من ُجسيامت  نحو  يعلم عىل  ذرِّي  كلُّ عنرص 

اإليجابية والنيوترونات التي يحتاج إليها يف مركزه )نواته( ليك يكون 

ة هي عنارص ذّرية  مستقرَّاً )أي ثابتاً يف شكله العنرصي(. والنظائر املشعَّ

ليس لديها النسبة الصحيحة من الربوتونات إىل النيوترونات ليك تظلَّ 

مستقرة. ومن ثم فإنه من جراء انعدام التوازن بني عدد الربوتونات 
والنيوترونات، تنطلق طاقة من الذرَّة يف سعيها ليك تصبح مستقرًة. 1

ن ذرَّة كربون مستقرَّة ستة بروتونات وستة  وعىل سبيل املثال، تتضمَّ

نيوترونات؛ يف حني أنَّ نظريه الكربون-14 غري املستقر )ولذلك السبب 

ن ستة بروتونات ومثانية نيوترونات. والكربون-14  فهو مشع( يتضمَّ

ة.  وجميع العنارص غري املستقرة األخرى تُسمى نظائر مشعَّ

وهذه الحركة صوب االستقرار، التي تنطوي عىل انبعاث طاقة من الذرَّة 

عىل شكل إشعاعات، تُعرَف بأنها اضمحالل )انحالل( إشعاعي.   

ة مفيدًة  وميكن تعقُّب هذا اإلشعاع وقياسه، مام يجعل النظائر املشعَّ

جداً يف ميادين الصناعة والزراعة والطّب.

ة؟   2- ِمن أين تأيت النظائر املشعَّ
وكيف تمُصَنع؟

الصنع  برشية  ة  مشعَّ ونظائر  الحدوث  طبيعية  ة  مشعَّ نظائر  هنالك 

عىل حدٍّ سواء. ولكن لألغراض الطبية، فإننا ال نستخِدم سوى النظائر 

ة املصنوعة يف املفاعالت النووية أو يف املعجِّالت السيكلوترونية2،  املشعَّ

ألنَّ إنتاجها سهل، وتتميَّز بخصائص الزمة للتصوير، وعمرها النصفي 

اإلشعاعي أقرص بكثري من أقاربها املوجودة يف الطبيعة. 

املشع ليك  النظري  التي يستغرقها  الزمنية  الفرتة  النصفي هو  والعمر 

يضمحل إىل نصف نشاطه اإلشعاعي األصل، مام يدلَّنا عىل املدة الزمنية 

العمر  الطويلة  ة  املشعَّ والنظائر  املشع.  النظري  بقاء  يستغرقها  التي 

النصفي جداً هي أكرث استقراراً وثباتاً، ولذلك فهي أقل نشاطاً إشعاعياً. 

ة املستخدمة يف الطّب من بضع  وترتاوح األعامر النصفية للنظائر املشعَّ

دقائق إىل بضعة أيام.

وعىل سبيل املثال، فإنَّ الروبيديوم-82 الذي يُستخدم يف تصوير تروية 

القلب، له عمر نصفي ال يدوم سوى 1.26 دقيقة، يف  أحشاء عضلة 

حني أنَّ اليود-131، الذي يُستخدم يف معالجة وتشخيص اعتالل الغدة 

زهاء  هنالك  وباإلجامل،  أيام.  مثانية  يدوم  نصفي  عمر  له   الدَرقية، 
800 1 نظري مشع، يُستخدم 50 منها يف الطّب.

ة   3- كيف نستخدم النظائر املشعَّ
يف الطّب؟

ة يُطلق إشعاعات ألفا أو بيتا، وهذه اإلشعاعات  بعض النظائر املشعَّ

تُستخدم ملعالجة أمراض كالرسطان.

بوزيرتونية،  و/أو  غاما  إشعاعات  تُطلق  أخرى  ة  مشعَّ نظائر  هنالك 

 * ً تُستخدم مقرتنًة بأجهزة مسح تصويري وميضية وآالت تصوير قوية جدا

ليك تلتقط صوراً للعمليات والبُنى داخل الجسم، وكذلك لغرض تشخيص 

ة أغراض استخدام مختلفة أيضاً يف املستشفيات  األمراض. وللنظائر املشعَّ

الدرقية  الغدة  أمراض  تُستخدم ملعالجة  الرسيرية(. فهي  )العيادات 

والتهاب املفاصل، ولتسكني آالم التهاب املفاصل، ولتخفيف اآلالم املقرتنة 

برسطان العظام، وملعالجة أورام الكبد. وأما يف العالج اإلشعاعي املالِصق 

موضعياً للرسطان، وهو شكل من أشكال العالج اإلشعاعي الداخل، 

ة ألغراض عالج رسطانات الربوستاتا والثدي  النظائر املشعَّ فتُستخدم 

والعدسة العينية والدماغ. وهي فعالة أيضاً يف تشخيص أمراض الرشايني 

التاجية وموت العضلة القلبية.

ة املستخدمة هام التكنيتيوم-99م  ويف الطّب، اثنان من أشيع النظائر املشعَّ
واليود-131، ويُستخدم التكنيتيوم-99م املبتعث ألشعة غاما لتصوير 

الهيكل العظمي وعضلة القلب خصوصاً، ولكنه يُستخدم أيضاً لتصوير 

الدماغ والغدة الدرقية والرئتني )يف الرتوية والتهوية( والكبد والطحال 

ل الرتشيح( واملرارة ونِْقي العظام والغدد  والكىل )التكوين البنيوي ومعدَّ

اللُّعابية والّدمعية ومجّمع الدم يف القلب، وكذلك يف إصابات العدوى يف 

هذا الصدد، ويف العديد من الدراسات الطبية املتخصصة. كام يُستخدم 

اليود-131 عىل نطاق واسع ملعالجة حاالت اإلفراط يف األداء الوظيفي يف 

الغدد الدرقية، ورسطان الغدة الدرقية، ويف تصوير الغدة الدرقية. وهو 

مبتعث أشعة بيتا، مام يجعله مفيداً ألغراض العالج3. كذلك تُستخدم 

ة ألغراض البحوث النووية من أجل دراسة حاالت األداء  النظائر املشعَّ

الوظيفي العادي واألداء الوظيفي الشاذ يف أجهزة األعضاء الجسدية. 

وميكن أن تساعد أيضاً يف بحوث تطوير العقاقري.

*تشمل هذه األجهزة التصويرية القوية جداً آالت التصوير املقطعي املحوَسب باالبتعاث 

الفوتوين املفرد، والتصوير املقطعي باالبتعاث البوزيرتوين، التي كثرياً ما تُستخدم مع 

أجهزة املسح الومييض للتصوير املقطعي املحوسب والتصوير بالرنني املغنطييس.
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ة يف  4- ملاذا نَستخِدم النظائر املشعَّ
الطّب؟ ما هي املزية الخاصة بها؟

ة لها مزية خاصة ألنَّ بعض األعضاء الجسدية املعيَّنة  النظائر املشعَّ

تستجيب بطرائق فريدة من نوعها للمواد املختلفة، وعىل سبيل املثال، 

فإنَّ الغدة الدرقية تتص اليود، أكرث من أيِّ مادة كيميائية أخرى، ومن 

ثم فإنَّ اليود-131 يُستخدم عىل نطاق واسع من أجل معالجة رسطان 

الغدة الدرقية وكذلك يف تصوير الغدة الدرقية. وعىل نحو مامثل، 

ة املعيَّنة تُلتقط وتُستقلَب يف أعضاء  فإنَّ بعض املواد الكيميائية املشعَّ

جسدية أخرى، ومنها مثالً الكبد والِكلية والدماغ. ولكنَّ أكرث النظائر 

ة يحتاج إىل تحميله أو تركيبه عىل مادة أخرى )أي ُجزيئاً ناشطاً  املشعَّ

بيولوجياً( من أجل التقاط العضو املراد تصويره أو معالجته. وعىل 

سبيل املثال أيضاً، كثرياً ما يُوَسم التكنيتيوم-99م بست ُجزيئات من 

مادة امليثوكيس إيزوبوتيل إيزونيرتيل )MIBI( للوصول إىل نُسج القلب 

بغية تشخيص االضطرابات القلبية.

تُسمى  )التي  ة  املشعَّ بالنظائر  املوسومة  الُجزيئات  صيغ  بأنَّ  علامً 

مستحرضات صيدالنية إشعاعية( ميكن أن تُستنشق أو تُبتلع أو تُحَقن 

ليك تساعد األطباء عىل قياس حجم العضو الجسدي ووظيفته وتحديد 

حاالته الشاذة، واستهداف مواضع معينة يف املعالجة. 

ة لها مزية خاصة أخرى ألنَّ استخدامها يتيح  وكذلك فإنَّ النظائر املشعَّ

للمرىض واألطباء الخيار يف استخدام تقنيات جراحية تتسم بأدىن قدر من 

االقتحام الشديد، بدالً من اللجوء إىل الجراحات الواسعة النطاق التي 

تنطوي عىل مخاطر أكرب، والتي يكون فيها التعايف أشد صعوبًة، والتي 

كانت تُستخدم يف املايض ملعالجة معظم الحاالت يف هذا الصدد. كام أنَّ 

دة الهدف للمواضع املرئية  ة تتيح املجال للمعالجة املحدَّ النظائر املشعَّ

والالمرئية يف الحاالت املرضية يف الجسم.

ة خطرة عىل املرىض؟ 5- هل النظائر املشعَّ
ة التي تُعطى للمرىض الخاضعني للتشخيص أو املعالجة  إنَّ النظائر املشعَّ

تضمحل وتصبح عنارص مستقرًَّة برسعٍة )أي غري ناشطة إشعاعياً( يف غضون 

دقائق أو ساعات تبعاً ألعامرها النصفية، أو تُزال برسعة من الجسم.

ة التي لها أعامر نصفية  ويلجأ األطباء إىل اختيار استخدام النظائر املشعَّ

وطاقات مناسبة بغية الحصول عىل أفضل طريقة ممكنة يف املعالجة 

والتشخيص واستخالص املعلومات الالزمة دومنا التسبُّب بأيِّ أذى للنُّسج 

البدنية الطبيعية. وعىل سبيل املثال، فإنَّ التكنيتيوم-99م له عمر نصفي 

يدوم ست ساعات ويُطلق 140 كيلو إلكرتونفولط )KeV( من الطاقة، 

وهو مقدار طاقة منخفض تاماً وغري كاٍف إليذاء املرىض.

ة التي  واألطباء حريصون جداً أيضاً عىل العناية مبقدار النظائر املشعَّ

يُعطاها املرىض من أجل التقليل إىل أدىن حدٍّ من الجرعة اإلشعاعية، مع 

الحرص أيضاً يف الوقت نفسه عىل الحصول عىل صور تشخيصية ذات 

نوعية جيدة مقبولة.

ة القصرية األجل والقصرية األجل جداً فتُستخدم من  وأما النظائر املشعَّ

التي  الجرعة اإلشعاعية الصغرية أصالً  التقليل إىل أدىن حدٍّ من  أجل 

يتلقاها املريض من خالل استخدام مستحرضات صيدالنية إشعاعية.

ة املحقونة داخل  6- هل النظائر املشعَّ
جسم مريض خطرة عىل الجمهور العام؟

بون عىل الحرص  إنَّ املوظفني الطبيني يتبعون قواعد صارمة، وهم مدرَّ

ة  عىل إبقاء املرىض الذين يُحقنون بجرعات ِعالجية من النظائر املشعَّ

)والتي ال تُستخدم إالَّ ملعالجة الرسطان، وغري ذلك من أنواع العالجات، 

يف  غرفهم  يف  معزولني  أبداً(  التشخيص  ألغراض  تُستخدم  ال  ولكنها 

املستشفيات إىل أن ينخفض تعريض املريض للعامل الطبي وللجمهور 

العام باإلشعاعات إىل مستوى مأمون. وكذلك فإنَّ مجموع العاملني يف 

التمريض واألطباء والناقلني والبوابني املكلَّفني برعاية املرىض يحافظون 

أيضاً عىل مسافة آمنة من املريض أثناء أي تفاعل معه ويحملون معهم 

مقاييس الجرعات التي تحافظ عىل تتبُّع مسار جرعاتهم اإلشعاعية أثناء 

، وهو أدىن بكثري من  العمل حرصاً عىل عدم تجاوز جرعاتهم الحد املعنيَّ

دة. عتبة األمان املحدَّ

التعرُّض  عنده  يصبح  مستوى  إىل  ة  املشعَّ النظائر  تضمِحل  وحاملا 

لإلشعاعات منخفضاً بقدر كاف، يصبح املرىض أحراراً يف استئناف حياتهم 

االعتيادية ومعاودة أمناط ترصفاتهم املعتادة.

رون  7- إن كان املوظفون الطبيون يحذَّ
بشأن الحفاظ عىل مسافة أمان، فلامذا 

إذن يمُسمح بتطبيق هذه التقنيات 
العالجية عىل املرىض؟

الرسطان.  معالجة  يف  اإلشعاعات  خواص  من  يستفيدون  املرىض  إنَّ 

ومن ثم فإنَّ أولئك املرىض اللذين يحتاجون إىل تطبيق هذه الطريقة 

غ خضوعهم لها. فإنَّ هذا الوضع كله  اإلجرائية عليهم، لديهم ما يسوِّ

النووي. وهذا  التسويغ، وهو مفهوم رئييس يف الطّب  يتعلق مبسألة 

ة من استخدام اإلشعاعات يجب أن  التسويغ يعني أنَّ املنفعة املستمدَّ

ة األذى املحتمل أن يتعرَّض له املريض. وبالنسبة  تها عىل كِفَّ ترجح كفَّ

ة  املشعَّ النظائر  استخدام  فإنَّ  من رسطان،  يعاين  الذي  الشخص  إىل 

القصرية األجل أثناء معالجته ميكن أن يشفيه أو أن ميدَّ بأجل بقائه 

بون عىل  عىل قيد الحياة. والعاملون يف الرعاية الصحية موظفون مدرَّ

اتباع املامرسات اإلكلينيكية يف الحرص عىل تدبّرهم عىل النحو املناسب 

مون الدعم إىل املرىض الذين يخضعون  لتعرّضهم لإلشعاعات وهم يقدِّ

غة يف  للعالج اإلشعاعي. ولذلك، فإنَّ هذه املعالجات كثرياً ما تكون مسوَّ

نظر املرىض ويف نظر أطبائهم أيضاً.

ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة
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موظفة تنظر إىل داخل 

حاوية مدرَّعة، وهي تُِعدُّ 

مستحرضات صيدالنية 

إشعاعية لتعبئتها يف 

قارورات زجاجية.
)مصدر الصورة: دي. كاملا/

الوكالة(

ل الجسيامت الذّرية املشحونة  1السيكلوترون هو آلة مركَّبة تُعجِّ

كهربائياً يف ُحجرية مفرَّغة إىل الخارج من املركز يف مسار دائري 

لولبي. وأثناء عملية التعجيل، تكتسب الجسيامت املشحونة طاقة 

عليا. ثم تتفاعل الجسيامت املشحونة بالطاقة مع املادة املستقرة 

املوضوعة يف مسارها. ويحّول التفاعل املواد املستقرَّة إىل نظائر 

ة مفيدة طبياً تُستخدم لصنع مستحرضات صيدالنية إشعاعية. مشعَّ

املقدرُة عىل تحديد موضع وحجم كتلٍة رسطانية كانت 

عصيَّاً  أمراً  مريض  شخص  جسم  داخل  كامنة 

عىل التفكري قبل أقل من مائة عام خلت. وأما اليوم فقد أصبح 

مبستطاع األطباء، بفضل االستعانة بآالت خاصة للمسح الضويئ، 

املستحرضات  باسم  املعروفة  ة،  املشعَّ العقاقري  يستخدموا  أن 

الصيدالنية اإلشعاعية، أن ينظروا بلمحٍة رسيعة داخل الجسم 

البرشي، كام ميكن أن تُستخَدم هذه املستحرضات الصيدالنية 

املستحرضات  وأصبحت  الطبية.  الحاالت  من  كثري  معالجة  يف 

الصيدالنية اإلشعاعية تؤدي، يف الطّب النووي، دوراً ال غنى عنه 

يف تطبيق أقل األساليب اقتحاماً مزعجاً يف إدارة الطرائق اإلجرائية 

يف التشخيص، والعالج والرعاية الصحية بشأن كثري من األمراض، 

وبخاصٍة الرسطان، وكذلك يف التخفيف من اآلالم املقرتنة بأنواع 

معيَّنة من أمراض الرسطان.

داخل املستحرضات الصيدالنية 
اإلشعاعية

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية هي عقاقري تحتوي عىل مواد 

ة هي ذرات تبعث  ة. والنظائر املشعَّ ة تسمى النظائر املشعَّ مشعَّ

أو ُجسيامت غاما. ويف بعض  إشعاعات هي عبارة عن أشعة 

الحاالت تُستخَدم يف املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية نظائر 

ة تبعث توليفًة من هذه األنواع من اإلشعاعات جميعها. مشعَّ

الصيدالنية  املستحرضات  يف  املستخدمة  ة  املشعَّ والنظائر 

دة داخل  اإلشعاعية ميكن إنتاجها بتشعيع مادة مستهدفة محدَّ

مثالً  ومنها  للُجسيامت،  معجِّالت  يف  أو  نووي  بحوث  مفاعل 

ة، تُوسم  املعجِّالت السيكلوترونية1. ولدى إنتاج النظائر املشعَّ

نظريياً بجزيئات معيَّنة استناداً إىل خصائص أحيائية )بيولوجية(، 

تنتج عنها بعد ذلك مستحرضات صيدالنية إشعاعية.

كيف تعمل املستحرضات الصيدالنية 
اإلشعاعية، وكيف تمُستخدم يف الطبِّ

عندما يقرِّر طبيب أن يستخدم مستحرضات صيدالنية إشعاعية 

بحقنها يف مريض ألغراض التشخيص أو العالج أو كليهام معاً، فإنَّ 

م عموماً من خالل حقنها، شفوياً أو إدخاالً يف  هذه العقاقري تُقدَّ

تجويف يف جسم املريض. وحاملا تصبح داخل الجسم، تسبِّب 

الخصائص الفيزيائية املختلفة والخواص الكيميائية للمستحرضات 

ماذا يكمنمُ يف الباطن
 استخداُم املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية لكشف وتحديد 

األمراض الكامنة داخل الجسم البرشي
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املستحرضات الصيدالنية 
اإلشعاعية هي عقاقري 

تحتوي عىل مواد 
ة. وهي تُحَقن يف  مشعَّ

املريض، فموياً أو تُدخل 
يف جوف الجسم.

)مصدر الصورة: دي.كاملا/

الوكالة(

الصيدالنية اإلشعاعية تفاعلها أو ترابطها مع الربوتينات )الزاُلالت( 

أو السكريات داخل الجسم. وهذا يعني أيضاً أنَّ هذه العقاقري 

ترتكَّز غالباً بقدر أكرب يف أجزاء معيَّنة من الجسم تبعاً للخصائص 

يصبح مبستطاع  ولذلك  املنطقة.  لتلك  )األحيائية(  البيولوجية 

أنواع  بانتقاء  الجسم  من  مناطق  بدقٍة  يستهدفوا  أن  األطباء 

دة من املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية. محدَّ

املستحرضات  من  أنواع  ة  عدَّ حالياً  يوجد  املثال،  سبيل  وعىل 

الصيدالنية اإلشعاعية التي ترتاكم تفاضلياً يف النُُّسج الرسطانية، 

مام يجعل تلك املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية أدوات فعالة 

مامثل  وهذا  الرسطان.  من  معيَّنة  أنواع  ومعالجة  لتشخيص 

ملستحرضات صيدالنية إشعاعية أخرى. 

املستحرضات  تتبعرث  أيام،  بضعة  أو  بضع ساعات  ويف غضون 

الصيدالنية اإلشعاعية عىل مستويات غري قابلة للكشف أو يُقىض 

عليها وال تظل بعُد داخل الجسم.

ألغراض التصوير التشخييص
ألغراض  اإلشعاعية  الصيدالنية  املستحرضات  تُستخدم  عندما 

التصوير التشخييص، ينتقي الطبيب مستحرضاً صيدالنياً إشعاعياً 

يحتوي عىل نظري مشع يبتعث أشعة غاما أو إشعاعاً جسيمياً مام 

يُسمى بوزيرتونات موجبة الشحنة، ميكن كشفها باستخدام آلة 

تصوير وميضية ألشعة غاما أو ماسحات ضوئية لتصوير أشعة 

املستحرضات  أين ترتكز  أن تكشف هذه اآلالت  غاما. وميكن 

الصيدالنية اإلشعاعية وتبتعث اإلشعاعات، وذلك برتجمة هذه 

املعلومات إىل صور ثنائية أو ثالثية األبعاد تسلط الضوء عىل 

موضع وحجم العضو أو النسيج، مبا يف ذلك اآلفات الرسطانية. 

وتُستخدم تقنية التصوير التشخييص عىل نطاق واسع واعتيادي 

الغدة  اضطرابات  ولتشخيص  القلبية  األمراض  وطب  علم  يف 

الَدرقية؛ كام يُفحص كثري من األجزاء األخرى من الجسم )ومنها 

مثالً الكبد والِكىل والدماغ والهيكل العظمى، وغريها( باستخدام 

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية التشخيصية.

وباإلضافة إىل جمع املعلومات الدقيقة عن حجم وشكل وموضع 

العديد من األعضاء واألورام املختلفة، تُستخدم املستحرضات 

الصيدالنية اإلشعاعية وتقنية التصوير التشخييص للحصول عىل 

معلومات عن وظائف مختلف املنظومات أو األجهزة يف جسدنا. 

لتقييم  القلبي  التصوير  تقنية  تستخدم  املثال،  سبيل  وعىل 

خالل  من  الدم  يُضخ  كيف  ولرؤية  وقدراته،  القلب  وظائف 

القلب، ولفحص القلب بحثاً عن أيِّ نُسج ميتة أو مترضرة. وهذا 

من  استخداماً  االختبارات  أشيع هذه  التشخييص هو  االختبار 

أجل مساعدة مرىض القلب عىل تلقِّي العالج املالئم يف الوقت 

املناسب، ومن أجل متابعة حالتهم الصحية دورياً. وأما بالنسبة 

إىل مرىض الرسطان، فتُستخدم هذه التقنية التصويرية لتقييم 

كيفية استجابة الرسطان للمعالجة، وللسهر عىل مراقبة املريض 

اللتقاط صورة تكشف أي ورم رسطاين متكرر بغية تقديم العالج 

يف حينه ملنع تطور الحالة الرسطانية أكرث من ذلك.

واملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية ألغراض التصوير التشخييص 

تُعترب ذات فائدة  التي  تبتعث مقادير صغرية من اإلشعاعات 

املقام  التصوير املستخدمتان يف  صافية للمريض. وتكنولوجيتا 

األول مع املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية هام الجهاز املاسح 

 )SPECT( للتصوير املقطعي الحاسويب باالبتعاث الفوتوين املفرد

لكشف أشعة غاما، والجهاز املاسح للتصوير املقطعي باالبتعاث 

يُستخدم  وعندما  البوزيرتونات.  لكشف   )PET( البوزيرتوين 

تجمع  توليفة  )SPECT( يف  و/أو   )PET( املاسحان  الجهازان 

معهام تقنية التصوير املقطعي املحوَسب التقليدي، وهي نوع 

آخر من تكنولوجيات املسح الضويئ، ميكن كشف اإلشعاعات 

املبتعثة من املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية من أجل ضبط 

دقة التحديد يف التصوير.

وأشيع املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية استخداماً يف التصوير 

)SPECT( هي  املفرد  الفوتوين  باالبتعاث  الحاسويب  املقطعي 

التكنيتيوم-99م. فهي تستخدم يف أكرث مام  التي تحتوي عىل 

نسبته 80 يف املائة من مجموع الطرائق اإلجرائية التشخيصية 

الضويئ  للمسح  تُستخدم  األحيان  أكرث  ويف  النووي؛  الطبِّ  يف 

املشع  نظريه  من  التكنيتيوم-99م  ويُنتج  والعظام.  للقلب 

األصل املسمى موليبدنوم-99 من خالل نظام مولِّد. وميكن أن 

يُوسم التكنيتيوم-99م بعدة جزيئات مختلفة إلنتاج عدد من 

مة الستهداف أعضاء  املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية املصمَّ

أو أمراض معيَّنة.

 )PET( أما فيام يخص التصوير املقطعي باالبتعاث البوزيرتوين

أوسع  عىل  املستخدم  اإلشعاعي  الصيدالين  املستحرض  فإنَّ 

نطاق هو الفلورو ديوكيس غلوكوز الفلور-FDG( 18(، مامثِل 

للغلوكوز مُيتص بسهولة أكرث يف خاليا الرسطان الناشطة جداً من 
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اإلشعاعات التي يطلقها مستحرض 

صيدالين إشعاعي تُكشف بواسطة 

ص، قادر عىل إنتاج  جهاز متخصِّ

صورة شبيهة بهذه الصورة. وتبنيِّ 

هذه الصورة التشخيصية نتائج 

املسح بالتصوير املقطعي الحاسويب 

 )SPECT( باالبتعاث الفوتوين املفرد

 )CT( والتصوير املقطعي الحاسويب

للهيكل العظمي ملريضة تعاين من 

التهاب حاد يف الورك األيرس من جراء 

تصلُّب األوعية واألعصاب. 
)مصدر الصورة: إنريك إسرتادا لوباتو/

الوكالة(

أطباء يحقنون مستحرضاً صيدالنياً 

إشعاعياً داخل مريض، ثم يُكشف 

بآلة مسح ضويئ. وبعد ذلك يُحلِّل 

األطباء الصور املستخرجة من 

املاسحة الضوئية، وذلك من أجل 

تحديد مسار العمل التايل يف معالجة 

املريض. 
)مصدر الصورة: إنريك إسرتادا لوباتو/

الوكالة(

امتصاصه يف الخاليا الصحيحة، ويحتوي عىل نظري مشع يُسمى 

إشعاعي  بواسطة قصف  يُنتج  الفلور-18  الفلور-18. وهذا 

عىل األُكسيجني-18 باستخدام بروتونات عالية الطاقة داخل 

ل، وهو نوع من معجِّالت الُجسيامت.  جهاز سيكلوتروين معجِّ

ة جزيئات مختلفة إلنتاج عدد من  ثم يُوسم الفلور-18 بعدَّ

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية املعيَّنة التي تُستخدم يف 

بخصوص   )PET( البوزيرتوين  باالبتعاث  املقطعي  التصوير 

بعض األعضاء واألمراض.

ألغراض التطبيقات العالجية
بعد أن يتم تشخيُص مرٍض ما، قد يكون العالج باستخدام 

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية، يف بعض الحاالت، أفضل 

الصيدالنية  املستحرضات  األطباء  ويختار  للمعالجة.  مسار 

ة  اإلشعاعية الِعالجية ألنَّ هذه العقاقري تحتوي عىل نظائر مشعَّ

تبتعث إشعاعات ُجسيمية قوية املفعول بقدر كاف لتدمري 

الصيدالنية  باملستحرضات  العالج  ويعتمد  املريضة.  الخاليا 

الفعالية  مدى  عىل  األمراض  وتشخيص  لتصوير  اإلشعاعية 

د هذه املستحرضات الصيدالنية موضع  التي ميكن بها أن تحدِّ

أيضاً  تتوقف هي  والتي  املراد معالجته،  العضو  أو  النسيج 

عىل كيفية تفاعل الجسم مع هذه املستحرضات الصيدالنية 

اإلشعاعية. ولدى انتقاء هذه املستحرضات تُحَقن بُجرعات 

أكرب فأكرب بغية إيصال الجرعات املستهَدفة من اإلشعاعات إىل 

املناطق اإلشكالية من جسم املريض.

يف  املشع  الصوديوم-131  يوديد  فإنَّ  املثال،  سبيل  وعىل 

اليود، هو مستحرض صيدالين إشعاعي يُستخدم عىل  شكل 

نحو شائع يف معالجة رسطان الغدة الدرقية، وحسبام تبنيَّ 

الغدة  يف  يرتاكم  الدم  من  تقريباً  اليود  كل  فإنَّ  للعلامء 

من  جرعًة  الطبيب  يحقن  حينام  أنه  يعني  وهذا  الدرقية. 

ار تقريباً  يوديد الصوديوم-131 فإن الغدة الدرقية تتص العقَّ

عىل وجه الحرص، مام يدع الجسم فعلياً يف منأًى عن التأثر 

الدرقية،  الغدة  داخل  املادة  امتصاص هذه  ولدى  به. 

اليود املشع إشعاعات تدمر  العالية من  الجرعة  تطلق 

خاليا الغدة، ومن ثم الخاليا الرسطانية ضمناً. وليس مثة 

من معالجة تقليدية ميكن االستعاضة بها عن استخدام 

يوديد الصوديوم-131 من أجل معالجة رسطانات الغدة 

الدرقية أو حاالت الغدة الدرقية املفرِطة النشاط.

مبتِعث  وهو  الراديوم-223،  فإنَّ  مامثل،  نحو  وعىل 

إشعاعات ُجسيمية آخر، يُستخدم بنجاح يف شكل كلوريد 

برسطانات  املصابني  املرىض  معالجة  أجل  من  الراديوم 

م،  املتقدِّ الربوستاتا  غدة  رسطان  جرَّاء  من   العظام 
الت بقاء املرىض عىل  حيث يؤدي ذلك إىل تحسني معدَّ

قيد الحياة.
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بعد أن تم حقن مريض مبستحرض 

صيدالين إشعاعي، تكشف صورة 

مسح ضويئ بالتصوير املقطعي 

باالبتعاث البوزيرتوين/التصوير 

 )PET-CT( املقطعي الحاسويب

ار، وتبنّي  اإلشعاع املطلَق من العقَّ

الصورة التشخيصية الناتجة أنَّ 

املريض الذكر يعاين من رسطان 

رئوي ونقائل يف العقدة اللمفاوية 

بالقرب من القلب. 
)مصدر الصورة: إنريك إسرتادا 

لوباتو/الوكالة(

تصِدر الوكالُة منشورات وإرشادات 

توجيهية بشأن الصيدلة اإلشعاعية.

الوكالة الدولية للطاقة الذّرية 
والصيدلة اإلشعاعية

والربامج  املشاريع  من  مجموعة  خالل  من  الوكالُة،  تدعم 

واالتفاقات، دولها األعضاء يف تطوير قدراتها يف مجال الصيدلة 

م الوكالة املساعدة يف تنمية املوارد البرشية،  اإلشعاعية. فتقدِّ

من خالل ُسبل مثل الزماالت الدراسية وزيارات الخرباء؛ كام 

توفِّر املعدات ووسائل نقل التكنولوجيا والدورات التدريبية 

إرشادية  وثائق  أيضاً  الوكالة  ت  وأعدَّ التعليمية.  واألدوات 

املستحرضات  إلنتاج  مرافق  إنشاء  متطلَّبات  بتفصيل  تبني 

الصيدالنية اإلشعاعية، تكون آمنة وموثوقة. والهدف من هذه 

األنشطة هو املساعدة عىل ضامن إنتاج مستحرضات صيدالنية 

إشعاعية تفي عىل نحو متسق مبعايري جودة النوعية الالزمة 

التّباع مامرسات موثوقة وآمنة يف الطبِّ النووي.

قة  منسَّ بحثية  مشاريع  خالل  من  والتطوير:  البحث 
الدول األعضاء  الوكالة، تستطيع  التي تضطلع بها   )CRPs(

يف  والتطوير  بالبحث  املعنية  أنشطتها  يف  قُُدماً  تيض  أن 

عىل  تركِّز  وأن  اإلشعاعية،  الصيدالنية  املستحرضات  مجال 

دها الخرباء بأنها مواضيع مجاالت  املواضيع الرئيسية التي حدَّ

مفيدة. وميكن أن يساعد ذلك عىل تشجيع مبادالت املعرفة 

م يف ميدان  العلمية والتقنية، وكذلك عىل تنشيط مسار التقدُّ

الصيدلة اإلشعاعية، وعىل نطاق أوسع، يف ميدان التكنولوجيا 

والتطبيقات النووية.

بشأن  قة  منسَّ بحوث  مرشوع  أدَّى  املثال،  سبيل  وعىل 

التصويري إىل  الرصد  ُعْقدٍة من وسائط  التصوير من خالل 

ظهور مستحرضات صيدالنية إشعاعية مطوَّرة حديثاً أثبتت 

فعاليتها يف تعقُّب مسار انتشار الرسطان من خالل الجهاز 

ق بشأن  اللْمفي. وعىل نحو مامثل، أدَّى مرشوع بحثي منسَّ

مستحرضات صيدالنية إشعاعية من الفلور-18 والغاليوم-68 

االمتياز  مراكز  بني  العمل  يف  التعاونية  الجهود  تيسري  إىل 

الصيدالنية  التي بارشت تطوير هذه املستحرضات  واملراكز 

عىل  الضوء  تسلِّط  األمثلة  وهذه  مرة.  ألول  اإلشعاعية 

املشاريع  من هذه  تنبثق  أن  التي ميكن  النتائج  من   أنواع 

قة. البحثية املنسَّ

تركِّز عليها  التي  الرئيسية  القدرات: من املجاالت  بناء 
الوكالة املساعدة عىل بناء قدرات الدول األعضاء يف مجاالت 

كثرية ذات صلة بالطاقة النووية. ومن خالل برنامج التعاون 

التقني الذي تضطلع به الوكالة، تتلقى الدول األعضاء دعم 

األدوات  استخدام  عىل  مقدراتها  تنمية  أجل  من  الخرباء 

ومن  اإلشعاعية.  الصيدالنية  املستحرضات  ومنها  النووية، 

برنامج تعاون تقني بشأن وضع  الحديثة عىل ذلك  األمثلة 

اإللكرتوين  التعلُّم  طرائق  إىل  يستند  كبري  تدريبي  برنامج 

ة  املشعَّ املستحرضات  صيدلة  تكنولوجيا  يف  للمتخصصني 

ولصيادلة املستحرضات املشعة، وذلك بواسطة التنسيق بني 

املؤسسات األكادميية واملؤسسات العلمية املهنية.

للطاقة  الدولية  الوكالة  إىل  بالنسبة  األمان:  معايري 
الذّرية، يحظى أمان املرىض واملوظفني وأفراد الجمهور العام، 

عدة  الوكالة  أصدرت  وقد  قصوى.  بأهمية  البيئة،  وكذلك 

التي  األعضاء  الدول  لصالح  توجيهية  وإرشادات  منشورات 

تعمل يف مجال الصيدلة اإلشعاعية. والهدف من ذلك تزويد 

الدول األعضاء بإرشادات توجيهية بشأن معايري األمان الالزمة 

املستحرضات  يف  والفعالية  النوعية  وجودة  األمان  لضامن 

الصيدالنية اإلشعاعية.

نيكول جاويرث، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة، 

ة  املشعَّ النظائر  منتجات  قسم  مع  العمل  يف  بالتعاون 

وتكنولوجيا اإلشعاعات، إدارة العلوم والتطبيقات النووية 

يف الوكالة.
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التصوير الطبي اإلشعاعي 
)الراديولوجي(

التصوير باألشعة السينية
يُحتمل أن تكون هذه التكنولوجيا التصويرية هي املألوفة عىل 

األكرث لدى الناس. وهي تعمل عىل النحو نفسه كام يف إلقاء ظل؛ 

إذ يوضع جزء من جسم املريض )ذراع مكسورة، عىل سبيل املثال( 

ه عليه إضاءة ُشعاعية من  أمام ِمكشاف باألشعة السينية، وتُوجَّ

مولِّد أشعة سينية. وحني تر األشعة السينية من خالل ذلك الجزء 

من جسم املريض، فإنها ُتتص بقدر من الشدة يتوقف عىل كثافة 

ذلك الجزء وتكوينه. علامً بأنَّ العظام واللحم يف الجسم ال تتص 

األشعة السينية بالقدر نفسه من الكفاءة. ويعرب بعض األشعة 

متجهاً إىل ِمكشاف األشعة السينية، ويساعد ذلك تكوين صورة. 

وتُسمى تقنية التصوير التي تنتج بواسطتها األشعة السينية صوراً 

ورشيطاً مصوراً يف الزمن الحقيقي التنظري الَومضاين.

)MRI( التصوير بالرنني املغنطييس

ينِتج التصوير بالرنني املغنطييس صورًة باستخدام مغنطيس قوي 

تراُصف  تسبب  مغنطيسية  نبضًة  املغنطيس  يُحدث  إذ  جداً؛ 

الجزيئات املائية يف جسم املريض. وحينام تتوقف النبضة ترتاخى 

الجزيئات وترتد إىل حالتها السابقة، مام ينتج عنه من ثم إشارة 

تُكشف بال إشعاع ُمؤيِّن. وتساعد أجهزة عالية الحساسية عىل 

كشف تلك اإلشارة، وميكن حينذاك ترجمة املعلومات الناتجة إىل 

صورة. ويساعد تغيري قوة وزاوية الحقول املغنطيسية عىل إظهار 

الفروق بني أنواع الُنسج، مام يتيح املجال للمكاشيف ليك تُظهر 

للنظر النُُّسج التي تكون عادًة ناعمًة جداً بحيث ال ميكن كشفها 

بوسائل أخرى.

تكوينمُ صورٍة واضحٍة عن التصوير الطبي
تتخذ األمراُض مظاهَر وأشكاالً شتى، وبعضها أسهل كشفاً من بعضها اآلخر. فإنَّ الُخرَّاجات النامية إىل الخارج، كالطفح الجلدي 
والثآليل، ميكن تحديدها بالضبط، ولكنَّ بعض األمراض والحاالت املرضية يحتاج إىل مزيد من املعلومات الستكشافه. ولحسن الطالع، 

ع من تقنيات وتكنولوجيات التصوير والتشخيص الحديثة  يستطيع األطباء يف الطّب النووي اليوم أن يستخدموا مجموعًة واسعة التنوُّ

لتحديد طائفة متنوعة من الحاالت املرضية.

م الحاسويب باالبتعاث الفوتوين املفرد  ولدينا اآلن قامئة طويلة من تقنيات التشخيص ومنها التصوير املقطعي املجسَّ
م  )SPECT(، والتصوير املقطعي باالبتعاث اإلشعاعي البوزيرتوين املوجب الشحنة )PET(، والتصوير الشعاعي الطبقي املقطعي املجسَّ
الحاسويب )CT(، والتصوير بالرنني املغنطييس )MRI(، والتصوير باملوجات فوق الصوتية )ECHO(، والتنظري الومضاين )الفلوري(، والقامئة 

ال تزال طويلة، ولكن هل نعلم ما هي هذه التقنيات بالفعل؟

ميكن تقسيم تقنيات التصوير إىل فئتني أساسيتني، هام: التقنيات التي تُظهر الهيئة الترشيحية فحسُب، والتقنيات التي تنظر 
يف وظائف األعضاء، ويف كيفية أداء الجسم لوظائفه، مام ُيعرَف باسم التصوير الوظائفي. وتعرض هذه املقالة تقسيامً تفصيلياً لهذين 

صني العلميني التقنيني من التصوير، ولكيفية عمل بعض من أشيع هذه التقنيات استخداماً. التخصُّ
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)ECHO( التصوير باملوجات فوق الصوتية
مخطَُّط َصدى القلِب هو مخطٌَّط َصَدوي أو صورة باملسح فوق 

ه إشارٌة فوق  الصويت للقلب وال تستلزم إشعاعاً مؤيِّناً. إذ توجَّ

للسمع  العليا  الحدود  فوق  تردد  ذات  )موجة صوتية  صوتية 

بقوة بعد أن تصادم  القلب، وحينام ترتد رجوعاً  البرشي( إىل 

نسيجاً أو عظمًة، يلتقطها جهاز استشعار. وتبعاً لرتدُّد الصوت 

والوقت الذي تستغرقه للعودة، يصبح يف اإلمكان تكوين صورة 

لقلب املريض.

التصوير الوظائفي

التصوير املقطعي الحاسويب باالبتعاث 
)SPECT( الفوتوين املفرد

هذه التقنية يف التصوير الطبي بأشعة غاما )SPECT( تُستخدم 

ارة لكشف أشعة غاما املبتعثة من نظري ُمشع  فيها آلة تصوير دوَّ

يبتعث أشعة غاما تُحقن يف أوردة املريض. وتتوضع النظائر املشعة 

املختلفة يف أعضاء أو مناطق محددة من جسم املريض فتكشف 

يُعاد  ثم  التصوير؛  آللة  وظيفتها  أو  املستهَدفة  املنطقة  شكل 

تكوينها يف صورة بواسطة حاسوب. وللنظائر املشعة املستخدمة 

عمر نصفي قصري ولذلك فهي ال تبقى يف الجسم لفرتة طويلة.

التصوير املقطعي باالبتعاث اإلشعاعي 
)PET( البوزيرتوين املوجب الشحنة

تعمل تقنية التصوير املقطعي باالبتعاث اإلشعاعي البوزيرتوين 

)PET( بالطريقة نفسها التي تعمل بها تقنية التصوير املقطعي 

الحاسويب الفوتوين املفرد )SPECT(، ولكنها تستخدم نظائر مشعة 

تضمحل بوترية أرسع، وينتج عنها شعاعا غاما يتحرَّكان يف اتجاهني 

دة، مام يجعل  متضادين. وهذا يتيح املجال للرؤية من زوايا متعدِّ

باإلمكان إنتاج صورة مرئية ثالثية األبعاد للمنطقة املستهَدفة أو 

العضو املستهَدف.

التصوير الشعاعي الطبقي )املقطعي( 
)CT( م الحاسويب املجسَّ

م الحاسويب باألشعة السينية تكّون  تقنية التصوير املقطعي املجسَّ

صورة بتدوير املصدر املبتِعث لألشعة السينية وجهاز استشعار 

مقابل من حول املريض. وحينام تّر األشعة السينية من خالل 

ات الدقائقية  . وتُكشف هذه التغريُّ املريض تنحرف مائلًة وتتغريَّ

بواسطة جهاز استشعار وترُتجم إىل صورة. والصور الناتجة هي 

عبارة عن رشائح مقطعية مستعرَضة من جسم املريض، تتيح 

للطبيب أن يكوِّن صوراً مركَّبة ثالثية األبعاد عن املرىض وأحشائهم.

 مايكل أمدي ميدِسن، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة

)مصدر الصور الشعاعية: إنريك إسرتادا لوباتو/الوكالة الدولية 

للطاقة الذّرية(
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فيزيايئ يُعدُّ طيفاً رأسياً وهمياً، عن 

منوذج رأس، الستخراج قياسات من 

آلة تصوير تشخييص. 
)مصدر الصورة: دي. كاملا/الوكالة(

الطّب النووي واإلشعاعي، ما هي مخاطر القيام بطريقة يف 

ل ودومنا  إجرائية نووية دومنا حضور فيزيايئ طبي مؤهَّ

اتباع مبادئ توجيهية مالمئة؟

تعرِّض  • أن  ميكن  صحيحة  غري  جرعة  املريض  ى  يتلقَّ قد 

للخطر نجاح املعالجة الطبية أو نوعية التشخيص؛

قد يكون املوظفون الطبيون والجمهور العام يف خطر من  •

التعرُّض لإلشعاعات؛ 

اإلجرائية  • الطريقة  تؤدي  أن  القصوى، ميكن  الحاالت  يف 

املتَّبعة إىل حادث خطري.

مستشفى   10  000 من  أكرث  هنالك  العاملي،  الصعيد  عىل 

الطب،  يف  املشعة  النظائر  تستخدم  التي  املستشفيات  من 

االستخدام  ذلك  من  تقريباً  املائة  90 يف  نسبته  ما  ويتعلق 

باإلجراءات التشخيصية. كام أنَّ تكنولوجيات الطب النووي، 

عدة،  ألمراض  والتشخيص  والتصوير  املعالجة  يخصُّ  فيام 

ومنها مثالً أمراض الرسطان وأمراض الجهاز القلبي الوعايئ، 

يستمر تطويرها ونرشها عىل الصعيد العاملي يف نظم الرعاية 

الصحية.

إنَّ الطرائق اإلجرائية املتَّبعة يف التصوير الطبي، ومن ذلك 

مثالً التصوير الهجني باستخدام التصوير املقطعي باالبتعاث 

وهو   ،)PET/CT( الحاسويب  املقطعي  البوزيرتوين/التصوير 

والتصوير  النووي  الطب  من  التكنولوجيات  من  توليفة 

كشف  يف  أفضل  نتائج  لتحقيق  املجال  تتيح  اإلشعاعي، 

األمراض وتحديد مراحلها من خالل عرض معلومات وظيفية 

وترشيحية، مام يُسهِّل التشخيص الدقيق واملعالجة الرسيعة 

التصوير  يف  اإلشعاعات  استخدام  أنَّ  غري  املرضية.  للحاالت 

وأن  األمثل  املستوى  يبلغ  أن  ميكن  ال  الطبيني  واملعالجة 

دة  مزوَّ الصحية  الرعاية  نُظم  كانت  إذا  إال  الفعالية  ق  يحقِّ

املعرفة  ميتلكون  ممن  املهارة  ذوي  من  مهنيني  بعاملني 

والخربة االختصاصية، بغية ضامن جعل تطبيقات التكنولوجيا 

اإلشعاعية املستخدمة لألغراض الطبية فعالة وآمنة، وال تؤدي 

إىل احتامل التعرُّض لجرعات إشعاعية مفرطة.

الفيزيائيني  فإنَّ  الطبيني.  الفيزيائيني  دور  تاماً  هو  وهذا 

لديهم  الصحة،  مجال  يف  يعملون  مهنيون  هم  الطبيني 

صيان يف مفاهيم وتقنيات تطبيق علم  تعليم وتدريب تخصُّ

اتباع  الفيزياء يف الطب، مع الحرص يف آٍن معاً عىل ضامن 

التشخيص  أثناء  برصامٍة  اإلشعاعات  من  الوقاية  إجراءات 

والعالج الطبيني. ويف الوقت نفسه أيضاً، يحرصون عىل دقَّة 

جميع  يف  صة  املتخصِّ واألجهزة  املعيَّنة  األدوات  استخدام 

ص العلمية يف الطب اإلشعاعي. وهم يكونون  فروع التخصُّ

صات يشارك يف تشخيص وعالج  التخصُّ د  ضمن فريق متعدِّ

املرىض باإلشعاعات املؤيِّنة واإلشعاعات غري املؤيِّنة، ويسهم 

يف ضامن التقيُّد مبعايري عالية بشأن جودة نوعية الخدمات 

واملستشفيات والعيادات الرسيرية. 

ضامن األمان والدقة يف الطب اإلشعاعي
دور الفيزيائيني الطبيني
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طيف رأيس وهمي، هو منوذج 

رأس، يستخدمه الفيزيائيون لضبط 

الرتاصف عىل قنطرة آلٍة للمسح 

التصويري التشخييص. 
)مصدر الصورة: دي. كاملا/الوكالة(

نُظُم  يف  حيوي  بدور  يقومون  الطبيني  الفيزيائيني  أنَّ  كام 

الرعاية الصحية. فإنهم، باإلضافة إىل أدائهم املهام األساسية 

فيام  حرجة  مبهام  يضطلعون  املرىض،  برعاية  الصلة  ذات 

املرىض  أمان  يف  تسهم  التي  التقنية  باإلجراءات  يتعلق 

واملوظفني، وكذلك بتشغيل مرفق اإلشعاعات عىل نحو يحقِّق 

فعالية التكلفة. وهذه اإلجراءات تشمل ما يل:

ى  • ات الجديدة ليك تتبدَّ تحديد املواصفات التقنية للمعدَّ

فيها املتطلَّبات الطبية )اإلكلينيكية( الخاصة باملرفق، ولضامن 

د  أن تؤدي املعدات املركَّبة حديثاً عملها بحسب ما هو محدَّ

يف املواصفات طيلة عمرها التشغيل املتوقَّع؛

ضامن االمتثال للمتطلبات الرقابية؛ •

بشأن  • النوعية  جودة  تدابري  إلدارة  نُظُم  وإنشاء  إعداد 

الطبي واستخدام  العالج  ة ألغراض  استخدام املصادر املشعَّ

األدوات املتخصصة من أجل مراقبة النوعية؛

التعاون يف العمل مع غريهم من املهنيني الطبيني بشأن بدء  •

دة  العمل عىل تنفيذ اإلجراءات اإلكلينيكية الجديدة أو املعقَّ

واإلرشاف عىل ذلك؛

تدريب املوظفني الذين يرتبط عملهم بقضايا الوقاية من اإلشعاعات،  •

وذلك لضامن أداء إجراءات العمل بأمان وبطريقة صحيحة.

إطار  يف  األهمية  بالغ  دوراً  الطبيون  الفيزيائيون  ويؤدِّي 

الوالية املسندة للوكالة الدولية للطاقة الذّرية، املنبثقة من 

املادة الثانية من نظامها األسايس: “تعمل الوكالة عىل تعجيل 

وتوسيع مساهمة الطاقة الذّرية يف السالم والصحة واالزدهار 

يف العامل أجمع.” وللوكالة تاريخ طويل حافل بدعم الفيزياء 

اإلرشادية،  الوثائق  الطبية عىل نحو مبارش، من خالل نرش 

وغري مبارش من خالل برنامجها الخاص بالتعاون التقني عىل 

حدٍّ سواء، الذي يُعنى بتكوين الوعي وبدعم بناء القدرات 

فيام يتعلق بالفيزياء الطبية يف الدول األعضاء.

لألغراض  املؤيِّنة  اإلشعاعات  تطبيق  أسس  أُرسخت  وقد 

ولكنَّ  املاضية،  العقود  طيلة  مسّوغاتها  وتوطَّدت  الطبية 

هذا التطبيق ما زال ينطوي عىل مخاطر محتملة. وذلك من 

حيث إنَّ املريض هو محور الرتكيز يف أيِّ تشخيص طبي وأيِّ 

إجراء يُتَّبع يف عالجه، فإنَّ استخدام اإلشعاعات بطريقة آمنة 

بني، ومنهم مثالً  وتتسم بالكفاءة يتطلب مهنيني طبيني مدرَّ

الفيزيائيون الطبيون، بغية توفري خدمات التشخيص والعالج 

العاجلة، واإلسهام بفعالية يف نظام للرعاية الصحية يف أيِّ بلد.

آبها ديكسيت، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة
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ة واملستحرضات 1  أُنشئ يف شيل يف الستينات مخترب إلنتاج النظائر املشعَّ

الصيدالنية اإلشعاعية ألغراض األنشطة البحثية. وخالل الفرتة من عام 

صاً لصنع النظائر  1967 وحتى كانون الثاين/يناير 2012، كان املخترب مخصَّ

ة واملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية ألغراض التشخيص والعالج  املشعَّ

الطبيني. ويف عام 2012، بدأت عملية تحديث تصميم وتكنولوجيا املرفق 

يف إطار مرشوع تعاون تقني تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذّرية، 

هو مرشوع تحديث مخترب إنتاج النظائر اإلشعاعية التابع ملركز ال رينا 

مة بشأن األمان واملامرسات الجيدة يف  النووي بإدماج مفاهيم متقدِّ

.)CHI4022 الصناعة التحويلية )املرشوع رقم

ُهِدم جزء من املبنى من أجل بناء جدران جديدة، ودعامات إسمنتية 3 

ل وزن الخاليا الساخنة الجديدة. وقد أُبرم عقد  صفائحية ميكن أن تتحمَّ

عامة اإلسمنتية  استئجار خدمات مع رشكة اختصاصية لتشييد أعمدة الدِّ

املسلَّحة. واشتملت أيضاً مرحلة اإلنشاء عىل تجميع البنية الداِعمة 

للِبنات اآلُجر الرصايص.

غات تحديث املخترب رضورة تحسني البُنى التصميمية للوقاية 2  كان من مسوِّ

من اإلشعاعات ودرجة النظافة الالزمة للمستحرضات الصيدالنية، وجعله 

متمثِّالً للوائح الرقابية النووية والصحية. واشتملت عملية التحديث عىل 

تجديد نوافذ الزجاج الرصايص الصغرية، وأدوات املناولة البعدية )اآلالت 

الشبيهة باألذرع واأليدي التي يستخدمها العاملون ملناولة املواد املشعة 

الخطرة عن بُعد(، والخاليا الساخنة الثامين يف املخترب. وهذه الخاليا 

مة لوقاية العاملني أثناء عملهم  الساخنة هي حجرات احتواء مدرَّعة ُمصمَّ

ة. ومن الرشوط األساسية أن تكون هذه الخاليا  يف مناولة املواد املشعَّ

جيدة اإلنشاء لضامن توافر معايري األمان العالية.

أُنشئت البنية الداعمة للخاليا الساخنة من صفائح فوالذية ملحومٍة 4 

وُمرتبَسٍة معاً وراسية بإحكام يف األرضية. كام ُشيّدت الجدران الداخلية 

والخارجية للخاليا الساخنة من اآلُجر الرصايص أيضاً. والرصاص هو املادة 

لة إلنشاء الخاليا الساخنة ألنه يتميَّز بدرجة كثافة عالية وقادرة  املفضَّ

عىل أن يسدَّ مرسى اإلشعاعات املؤذية.

ة يف مركز ال رينا النووي يف شييل تحديثمُ مخترب إنتاج النظائر املشعَّ
مة بشأن األمان واملامرسات الجيدة يف الصناعة التحويلية إدماج مفاهيم متقدِّ
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الخاليا الساخنة الجديدة إلنتاج التكنيتيوم-99م هي ذات مواصفات تتثل 7 

ملتطلبات املامرسة الجيدة يف الصناعة التحويلية الخاصة بهذا امليدان. وأُنشئ 

املحيط الخارجي لكل خلية من الفوالذ غري القابل للصدأ يف الجدران واألرضية 

والسقف بتصميم يلبي متطلبات النظافة الالزمة للمستحرضات الصيدالنية.

يف نهاية الرِّواق فتحة انتقال )نافذة( توصل إىل مخترب آخر يُنتج فيه  

اليود-131.

أُنشئت الخاليا الساخنة إلنتاج املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية من 5 

التكنيتيوم-99م واليود-131، باستخدام نوافذ من الزجاج الرصايص وإطارات 

مت  متشابكة معاً من أجل تركيب مجموعة أدوات املناولة البُعدية. وقد قدَّ

الوكالة النوافذ الزجاجية الرصاصية واملناِوالت البعدية، التي قام برتكيبها تقنيون 

.)CCHEN( عملوا إىل جانب موظفني من مفوضية الطاقة النووية الشيلية

د مبراِشح 8  ُركِّب يف الخاليا الساخنة الجديدة نظام تهوية متطور مزوَّ

أولية، ومراِشح عالية الكفاءة لجسيامت الهواء )HEPA(، ومراِشح غاز 

نت البنية التصميمية نظاَم مراِشٍح مزدوجة  الكربون الناشط، وتضمَّ

من أجل تحسني األمان.

ُشيِّدت جدران رصاصية وُركِّبت أبواب رصاصية لضامن أمان وأمن 6 

‘املنطقة املحصورة الساخنة’ يف املرفق، وهي املنطقة التي توجد 

فيها املواد املشعة. و‘املنطقة املحصورة الساخنة’ هي أيضاً املنطقة 

التي تُجلَب إليها املواد املشعة الخام، والتي تخرج منها املنتجات 

التامة الصنع )أي املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية(، بعد املعالجة 

والتجهيز يف الخاليا الساخنة.

ة يف مركز ال رينا النووي يف شييل تحديثمُ مخترب إنتاج النظائر املشعَّ
مة بشأن األمان واملامرسات الجيدة يف الصناعة التحويلية إدماج مفاهيم متقدِّ

النص: سيلفيا الغوس إسبينوزا، املفوضية الشيلية للطاقة النووية؛ الصور: املفوضية ذاتها
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ل الجسيامت الذّرية املشحونة كهربائياً يف ُحجرية مفرَّغة إىل الخارج من املركز يف مسار دائري لولبي. وأثناء عملية التعجيل، تكتسب الجسيامت املشحونة طاقة عليا.  1السيكلوترون هو آلة مركَّبة تُعجِّ

ة مفيدة طبيا تُستخدم لصنع مستحرضات صيدالنية إشعاعية. ثم تتفاعل الجسيامت املشحونة بالطاقة مع املادة املستقرة املوضوعة يف مسارها. ويحّول التفاعل املواد املستقرَّة إىل نظائر مشعَّ

نائب مدير عام الوكالة ورئيس 

إدارة العلوم والتطبيقات 

النووية، ألدو ماالفايس 

)يساراً(، وجوياو ألبريوتو أوسو 

االبن، رئيس قسم منتجات 

ة والتكنولوجيا  النظائر املشعَّ

اإلشعاعية، التابع لشعبة 

العلوم الفيزيائية والكيميائية 

يف الوكالة )مييناً(، يف االجتامع 

الثالث لتنسيق البحوث 

املعني بتطوير املستحرضات 

الصيدالنية اإلشعاعية القامئة 

عىل الغاليوم-68 للتصوير 

املقطعي البوزيرتوين من أجل 

إدارة طرائق عالج الرسطان 

وغريه من األمراض املزمنة. 
)مصدر الصورة: يس. غرافينو/

الوكالة(

إجرائيٍة طبية رسيعٍة إنَّ  البحث عن طرائَق 

خريطة  إلعداد  اتباعها  ميكن  ودقيقٍة 

واملعالجة  التشخيص  أجل  من  البرشي  للجسم 

طاملا  مسعًى  هو  كالرسطان  ألمراض  الرسيعة 

الشاغلة  األعامل  جدول  يف  اهتامٍم  موضع  كان 

العاملي منذ عهد بعيد. ومن ضمن  الصعيد  عىل 

التقنيات الطبية املستحدثة يف هذا الصدد التطبيق 

الفريد من نوعه للتكنولوجيا النووية يف استخدام 

املستحرضات الصيدالنية.

تُستخَدم  ة  مشعَّ نظائر  هي  اإلشعاعية  الصيدالنية  املستحرضات 

ولتشخيص  الجسدية  األعضاء  وظائف  لتصوير  صغرية  مبقادير 

اها املريض منخفض  األمراض. ومقدار الجرعة اإلشعاعية التي يتلقَّ

جداً، وغري اقتحامي )غري غاٍز( ويُعترب سليامً. وميكن كشف ابتعاثاته 

بدقَّة، مام ينتج صوراً مفيدة ألغراض التشخيص.

م  عاعي الطبقي املجسَّ أما تقنيات التصوير، ومنها مثالً التصوير الشُّ

الحاسويب )CT(، والتصوير بالرنني املغنطييس )MRI(، والتصوير 

التخطيطي بالتمّوجات فوق السمعية، فهي قادرة عىل التخطيط 

الفسيولوجي لوظائف األعضاء والنشاط األييض )االستقاليب(. وأما 

فيمكن  بذلك،  املقارنة  يف  اإلشعاعية،  الصيدالنية  املستحرضات 

دة أكرث تخصيصاً وتفصيالً عن الوظائف  م معلومات محدَّ أن تقدِّ

العضوية والتفاعل الحيوي األييض.

والشائع يف استخدام املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية إمنا هو 

بواسطة جهاز مسح ضويئ مثبت، ومن ذلك مثالً جهاز التصوير 

 .)PET( املقطعي باالبتعاث اإلشعاعي البوزيرتوين املوِجب الشحنة

البوزتريوين  املقطعي  للتصوير  التقليدي  االستخدام  ويستند 

باملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية بالدرجة الرئيسية إىل النظري 

الً دائرياً  املشع الفلور-18. غري أنَّ إنتاج الفلور-18 يتطلب جهازاً ُمعجِّ

بالرنني املغنطييس )سيكلوترون(1 وكذلك املرافق املقرتنة به، وهي 

باهظة التكلفة جداً ويستغرق تركيبها وقتاً طويالً جداً. ويف املقابل 

يوجد، نظري مشع آخر مالئم، وهو الغاليوم-68، متاح بيرس من خالل 

مولِّدات الجريمانيوم-68/الغاليوم-68.

وهو  مؤاتية،  فيزيائية  بخواص  الغاليوم-68  املشع  النظري  يتميز 

ل  ة املنتَجة بواسطة املُعجِّ أرخص تكلفًة بقدر كبري من النظائر املشعَّ

السيكلوتروين الدائري.

الرائدة  الهيئات  طليعة  يف  هي  الذّرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

الداعمة لتطوير أحدث التكنولوجيات النووية يف ميدان استخدام 

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية. وقد استضافت اجتامع تنسيق 

البحوث يف مقرها الرئييس يف الفرتة من 1 إىل 5 أيلول/سبتمرب 2014 

يف إطار مرشوع جاٍر تضطلع به الوكالة بشأن التنسيق يف ميدان 

الصيدالنية  املستحرضات  إنتاج  تطوير  يركّز عىل  الذي  البحوث، 

اإلشعاعية وخصوصاً النظري املشع الغاليوم-68. وقد ضم االجتامع 

العامل تعمل يف مجال تطوير  أنحاء عديدة من  17 مؤسسة من 

إنتاج املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية القامئة عىل النظري املشع 

الغاليوم-68.

مة من بلدان شتى،  ويف ذلك االجتامع، جرى تحليل النتائج املقدَّ

ونُوقشت مسألة وضع خطة العمل للفرتة املقبلة من املرشوع. وقد 

اتُّفق عىل إنتاج واختبار مجموعة جاهزة لالستخدام من الصيغ 

الغاليوم-68  النظري املشع  التي تشتمل عىل  الكيميائية  الرتكيبية 

ل عليه من مولِّد جرمانيوم-68/غاليوم-68. املتحصَّ

ويف الكلمة الرتحيبية التي ألقاها يف االجتامع نائب مدير عام الوكالة 

ورئيس إدارة العلوم والتطبيقات النووية، ألدو ماالفايس، سلَّط الضوء 

عىل أهمية املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية من الغاليوم-68 كأداٍة 

تشخيصية يف الطب النووي، وأشار إىل وجاهة العمل الذي يؤدِّيه 

الباحثون يف هذا امليدان.

وقال السيد ماالفايس، إنَّ إنتاج مجموعات من املستحرضات عىل 

ة من  وجه الخصوص، جاهزة لوسمها بأنها من أصناف النظائر املشعَّ

شأنه أن ييرّس استخدامها يف املستشفيات، ومن شأنه أيضاً أن يعزِّز 

عىل نحو إضايف من مدى فائدة هذه التقنية النووية يف التمكُّن من 

اتِّباع أسلوب أفضل يف إدارة طرائق عالج الرسطان وغريه من األمراض. 

وهناك بعض األنواع من أمراض الرسطان، ومنها مثالً رسطانات الُغدد 

ّم الَعصبيّة، التي ميكن أن تُشخَّص وتُرَصد عىل أفضل نحو من  الصُّ

خالل التصوير باستخدام املستحرض الصيدالين املشع الغاليوم-68. 

ل سيكلوتروين  وألنَّ هذه الطريقة ال تحتاج إىل وجود جهاز معجِّ

عىل مقربة من املكان، فإنَّ إنشاء مرافق التصوير املقطعي اإلشعاعي 

عاعي الطبقي الحاسويب )CT( ميكن  البوزيرتوين )PET(/التصوير الشُّ

املنخفضة  البلدان  إىل  بالنسبة  لالستدامة  قابالً  يكون منطلقاً  أن 

الدخل ليك تسري قُُدماً يف ميدان التصوير الطبي لهذه األنواع من 

الرسطان، وكذلك فيام يخص غريها من األمراض املعدية.

الوكالة،  يف  واالتصاالت  العام  اإلعالم  مكتب  ديكسيت،  آبها 

والتكنولوجيا  ة  املشعَّ النظائر  منتجات  قسم  مع  بالتعاون 

اإلشعاعية، إدارة العلوم والتطبيقات النووية يف الوكالة الدولية 

للطاقة الذّرية

استخداممُ املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية إلدارة 
الة من حيثمُ التكلفة تقنيات عالج الرسطان الفعَّ
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مساعدةمُ َقلِبك بالتصوير الطبي النووِي

التصوير الطبي النووي 

لرتْوية العضلة القلبية 

)MPI( يكشف مدى 
جودة إمداد )تروية( 

عضلة القلب بالدم. 
)مصدر الصورة: إنريك 

إسرتادا لوباتو/الوكالة(

الوكالُة الدولية للطاقة الذّرية باملساعدة عىل مكافحة تُعنى 

وذلك   ،)CVDs( الدموية  واألوعية  القلب  أمراض 

بتقديم املساعدة إىل الدول األعضاء يف مجال االستفادة من العلوم 

النووية من أجل تتبُّع مسار أمراض األوعية الدموية  والتكنولوجيا 

ورصدها. وتقنيات التصوير التشخييص النووي تتيح املجال لألطباء 

لتوجيه النظر إىل داخل جسم املريض ومشاهدة كيف تؤدي األعضاء 

عملية  إجراء  مخاطر  مواجهة  دون  من  وذلك  وظائفها  الجسدية 

جراحية يف هذا الصدد.

وإنَّ أمراض القلب واألوعية الدموية هي أمراض فتاكة تتسبَّب يف 

قتل أعداد من األشخاص رمبا أكرث من أي سبب آخر يف هذا الكوكب. 

ر منظمة الصحة العاملية أنَّ ما نسبته 30 يف املائة تقريباً من  وتقدِّ

مجموع عدد الوفيات يف عام 2008 كان بسبب أمراض القلب واألوعية 

ر املنظمة املذكورة  الدموية. وهذا العدد آخذ يف االزدياد، حيث تقدِّ

أنه بحلول العام 2030 سوف ميوت أكرث من 23 مليوناً من األشخاص 

سنوياً من جراء هذه األمراض القلبية الوعائية. ولغرض املقارنة، فإنَّ 

ذلك العدد يعادل تقريباً مجموع عدد سكان بلٍد متوسط الحجم.

ما هي أمراض القلب واألوعية الدموية؟
أمراض القلب واألوعية الدموية هي فئة من االضطرابات التي ميكن 

أن تؤثر يف قلب شخٍص ما وأوعيته الدموية. وهي ترتاوح من األمراض 

معينة،  أو عضالت  بأعضاء  الخاصة  الدموية  األوعية  توثر يف  التي 

كاألمراض القلبية التاجية )اإلكليلية( واألمراض الرشيانية املحيطية، 

إىل الجلطات الدموية، والعيوب الخلقية القلبية، واألرضار التي تصيب 

العضلة القلبية من جراء األمراض الجهازية الشاملة يف الجسم، ومنها 

القلب  بأنَّ نطاق أمراض  الرَّثييَة )الروماتِزمية( علامً  الُحميَّات  مثالً 

واألوعية الدموية واسع جداً، وبأنها ميكن أن تؤثر يف األشخاص من 

كتات الدماغية  جميع مناحي الحياة. ويف حني أنَّ النوبات القلبية والسَّ

وارتفاع ضغط الدم هي حاالت َمرضية كثرياً ما تكون مقرتنة بعادات 

تناول األغذية الرسيعة اإلعداد السائدة يف البلدان الغنية، أو يف البلدان 

التي تغلب فيها نسبة السكان املسنني، فإنَّ الحقيقة هي أنَّ ما يربو 

عىل 80 يف املائة من وفيات أمراض القلب واألوعية الدموية إمنا يقع 

يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل. وإنه يف هذه 

البلدان بحد ذاتها توجد الحاجة املاسة عىل أشد نحٍو إىل املساعدة.

التصوير الطبي النووي ألغراض تشخيص 
أمراض القلب واألوعية الدموية

يستخدم األطباء تكنولوجيا التصوير الطبي التشخييص ليك ‘يروا’ داخل 

قلب املريض ويستبينوا كيف يؤدي قلبه وظائفه، ويفحصوا وضعيته 

تكنولوجيات  املرضية. وإحدى  الحالة  أجل تشخيص  اإلجاملية من 

تْروية  تقنية تصوير  الرائجة عىل نطاق واسع هي  الطبي  التصوير 

العضلة القلبية الطبي النووي )MPI(. وتؤدي هذه التقنية التصويرية 

عملها بحقن مادة ُمقتفية إشعاعية )مركَّب يُستعاض فيه عن النظري 

املستقر بنظري مشع ميكن متابعته واقتفاء مساره خالل حركة تنقله 

ع يف العضلة القلبية لدى املريض بنسبة مكافئة  داخل الجسم( تتوضَّ

موي. فتُبعث املُقتفية اإلشعاعية مقادير صغرية من اإلشعاع  لإلمداد الدَّ

اسة وتجهِّزها يف شكل صور. وتكشف هذه  تلتقطها آلة تصوير حسَّ

الصور درجة جودة إمداد )أو تْروية( العضلة القلبية بالدم. وعادة 

ميارس املريض أثناء الفحص ترينات بدنية بساقيه وقدميه عىل مقعد 

اسات دائرية أو عجلة ثابتة من أجل زيادة تدفُّق الدم إىل  ذي دوَّ

تقنية تصوير تروية العضلة القلبية هي ‘ناِظرة’ ليست باهظة 

التكلفة نسبياً، وال تسبب عملياً مخاطر ألكرثية الناس )من 

السكان( - علامً بأننا ال نستخدمها عىل النساء الحوامل – 

وهي تخربنا الكثري من املعلومات عن القلب وأدائه وظائفه.



فريناندو موت، الفيزيايئ النووي من مونتيفيديو، أوروغواي.
)مصدر الصورة: مايكل أمدي ميدِسن/الوكالة(

أماليا باييس، نائبة مدير البحوث يف معهد طب األمراض القلبية يف كوبا. 
)مصدر الصورة: مايكل أمدي ميدِسن/الوكالة(
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القلب، وإتاحة املجال للطبيب ليك يستبني كيف يؤدِّي القلب وظيفته تحت 

اإلجهاد البدين. 

وجهات نظر عن أمراض القلب واألوعية 
الدموية وعن دور الوكالة يف هذا الخصوص

يف ترشين األول/أكتوبر 2014، استضافت الوكالة “اجتامعاً بشأن استعراض 

تصاميم املشاريع اإلقليمية بشأن برنامج التعاون التقني لصالح منطقة أمريكا 

الالتينية”. وأثناء ذلك االجتامع، جرى تبادل يف وجهات نظر متعمقة شخصية 

بني فريناندو ُموت، فيزيايئ نووي يعمل يف مصح إكلينييك يف مونتيفيوديو، 

للعلوم  الطب  معهد  يف  البحوث  مدير  نائبة  باييس،  وأماليا  أوروغواي، 

واألمراض القلبية يف كوبا.

أوروغواي
استعرض فريناندو موت العمَل الهام الذي تضطلع به الوكالة يف التواصل مع 

أخصائيي األمراض القلبية يف بلده ويف أنحاء أخرى من منطقة أمريكا الالتينية 

التصوير  تقنيات  بشأن  األخصائيني  أولئك  لدى  الوعي  إذكاء  فيام يخص  ال 

الطبي النووي، مثل تصوير تْروية العضلة القلبية )MPI( فحسُب، بل كذلك يف 

تدريبهم عىل اكتساب املهارة يف هذ التقنيات واستخدامها. والسيد موت سبق 

أن تعاقدت معه الوكالة عدة مرات ألغراض تعليمية، وشارك يف دورات تدريبية 

كثرية نُظِّمت يف أنحاء عدة من تلك املنطقة اإلقليمية بدعم من الوكالة.

العضلة  لرتوية  الطبي  التصوير  تقنية  تُطبَّق  ملاذا  موت  السيد  أوضح  وقد 

وخطورًة،  تعقيداً  أكرث  تشخيصية  طبية  إجراءات  إىل  اللجوء  قبل  القلبية 

وملاذا هي عىل وجه الخصوص تقنية هامة يف املصح اإلكلينييك الذي يعمل 

فيه هو، فقال: “إنَّ تقنية تصوير تروية العضلة القلبية هي ‘ناِظرة’ ليست 

باهظة التكلفة نسبياً، وال تسبب عملياً مخاطر ألكرثية الناس )من السكان( 

من  الكثري  تخربنا  وهي   – الحوامل  النساء  عىل  نستخدمها  ال  بأننا  علامً   -

املعلومات عن القلب وأدائه وظائفه. ومع أنَّ هنالك طرائق أخرى لقياس 

 )ECG( أداء وظائف القلب، بواسطة تكنولوجيات تخطيط القلب الكهربايئ

وتخطيط صدى القلب، اآلمنة وغري االقتحامية التي يُلجأ إليها؛ ولكنها لألسف 

ال تخربنا دامئاً مبا يكفي من املعلومات عن وضعية املريض، وهي تُعترب عادًة 

خطوًة أوىل فحسُب يف مسار تحديد حالة مرضية للقلب واألوعية الدموية. 

وأما التقنيات التشخيصية التي هي أكرث شموالً، مثل تخطيط األوعية )تقنية 

تصوير باألشعة السينية التي تتطلب إدخال ِمسرب )قسطرة( يف رشيان(، فهي 

تشتمل عىل جانب جراحي، ومعه درجة ضئيلة جداً، ولكنها موجودة، من 

املخاطر، ولذلك فإننا نحاول أالَّ نستخدمها إال عند الحاجة إليها.”

كوبا
القلبية  األمراض  معهد طب  يف  البحوث  مدير  نائبة  باييس،  أماليا  نوَّهت 

أنَّ هنالك  الراسخ يف بلدها. ولكنها ذكرت  الرعاية الصحية  يف كوبا، بنظام 

القلبية يف  العضلة  تْروية  عقبات تعرقل زيادة االستفادة من تقنية تصوير 

التي تحول دون الحصول عليها  الباهظة  التكلفة  العقبات  كوبا. ومن تلك 

والحظر االقتصادي املفروض الذي يعوق استرياد املعدات.

مته الوكالة إىل املعهد الذي تعمل فيه،  وبيَّنت السيدة باييس الدعَم الذي قدَّ

الوكالة قبل ست  به  تعاوٍن تقني اضطلعت  االنتباه إىل مرشوع  واسرتعت 

سنوات خلت، مع مساهامت شاركت بها الحكومة الكوبية؛ فذكرت أنه أتاح 

املجال إلعادة بناء قسم الطب القلبي النووي اإلكلينييك يف بلدها من خالل 

توفري املعدات وتدريب املوظفني.

وقالت “إنَّ الوكالة نظَّمت حلقتي عمل ورتَّبت زيارات ملحارضين يف علم 

موه عىل تدريب موظفينا  الطب النووي إىل بلدنا. وقد ساعد الدعم الذي قدَّ

وعىل توفري آالت تصوير بأشعة غاما لنا.”

وذكرت أيضاً أنَّ “الوكالة أتاحت لنا فرصاً للتعاون يف العمل والتشارك يف 

من خالل  وإننا  النووي.  القلبي  بالطب  أنشطة خاصة  عدة  الخربات يف 

العمل مع الوكالة، تلقينا دعامً بشأن االضطالع بدراسات يف مراكز متعددة 

تشمل عدة بلدان نامية، وكذلك تلقينا املساعدة يف تعميم منافع تقنيات 

الطب النووي.”
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وقالت السيدة باييس “إنَّ املرىض الذين يُعالجون يف املعهد ُمنفتحون عىل 

العادة إال باستخدام الطب  النووي، مع أنهم مل يسمعوا يف  فكرة الطب 

اإلشعاعي والنووي عىل مرىض الرسطان، ولذلك فهم يشعرون ببعض القلق 

حينام نحذرهم بأن يحرصوا عىل االبتعاد عن األطفال لفرتة أربع وعرشين 

ساعة بعد خضوعهم إلجراء التصوير الطبي النووي لرتْوية العضلة القلبية. 

ح ملرضانا كيف أنَّ هذا اإلجراء الطبي ال يجعلهم إشعاعيني، وأنَّ  ونحن نوضِّ

معظم التكنيتيوم تقريبا ]وهو النظري املشع الذي يِسم املركَّبات املستخدمة 

ُمقتفيات إشعاعية يف تصوير تروية العضلة القلبية النووي[ سوف تترسب 

من جسمهم يف غضون يوم. إنَّ املخاوف من اإلشعاعات ميكن التغلُّب عليها 

بسهولة بفضل التثقيف، وهذا أمر بالغ األهمية، ألنَّ التقنيات النووية أداة 

هامة يف التشخيص ويف إرشادنا إىل اللجوء إىل التدخالت املناسبة ملعالجة 

أمراض القلب واألوعية الدموية.”

دور التعليم
التعليُم والتشارك يف املعارف هام معاً وسيلة أساسية يف التعامل مع أمراض القلب 

واألوعية الدموية، ومن ثم يجري اتخاذ إجراءات العمل الالزمة لتعميم أحدث 

البحوث بشأن هذه األمراض القلبية عىل الصعيد العاملي. ويف عام 2013، عقدت 

الوكالة مؤترها الدويل األول بشأن التصوير الطبي املتكامل يف مجال أمراض 

 القلب واألوعية الدموية )IMIC 2013(، وكان مؤتراً مكثّفاً ملدة خمسة أيام جمع 

350 مشاركاً من 91 دولة عضواً من أجل تبادل املعارف والخربات ونتائج البحوث 

بشأن مواضيع رئيسية تخص أمراض القلب واألوعية الدموية.

ويف ذلك املؤتر، ُسلِّطت األضواء عىل أهمية الحاجة إىل القيام مببادرة عىل 

النطاق العاملي من أجل مواجهة التحدي الذي تشكِّله أمراض األوعية القلبية. 

ومن شأن هذه املبادرة أن تتطلب التنسيق والرشاكة بني املنظامت الدولية 

غري الحكومية املعنية وحكومات البلدان بغية زيادة الوعي، والرتويج الناشط 

التي تتسم  املساعدة  الدموية، وتوفري  القلب واألوعية  أمراض  للوقاية من 

بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة يف مجال إدارة إجراءات مكافحة هذه 

األمراض وعالجها.

م ذلك املؤتر أيضاً معلومات عن كيفية قيام الوكالة الدولية للطاقة  وقد قدَّ

الذّرية بتلبية هذه االحتياجات من خالل أعاملها التعاونية مع الدول األعضاء 

ومع الجمعيات املهنية يف هذا امليدان. وهذه الرشاكات، إمنا تحقق أهدافها 

من خالل توفري املعلومات واملواد التعليمية، والدورات التدريبية اإللكرتونية 

عرب اإلنرتنت ويف املواقع، وبواسطة مشاريع التعاون التقني، وكذلك أنشطة 

قة. البحوث املنسَّ

وإضافًة إىل االعرتاف الذي حظي به مؤتر الوكالة الدويل لعام 2013 بشأن 

التصوير الطبي املتكامل يف مجال أمراض القلب واألوعية الدموية من ِقبل 

منظمة االتحاد األورويب لألخصائيني الطبيني، وإىل توفري القروض االئتامنية 

الطبية  املهن  يف  األخصائيني  أجل  من  املتواصل  الطبي  للتعليم  املخصصة 

من الشباب الذين حرضوا املؤتر، أتاح املؤتر أيضاً منرباً للرتويج لخدمات 

الحلقات الدراسية الشبكية اإللكرتونية التي توفرها الوكالة والتي تركِّز عىل 

املقطعي  والتصوير  القلبية  العضلة  لرتْوية  النووي  الطبي  التصوير  تقنيتي 

املحوسب كليهام. 

النظر إىل أبعَد من نطاق العيادة الرسيرية
مه الوكالة يف مجال التكنولوجيا النووية والتصوير الطبي  إنَّ الدعم الذي تقدِّ

النووي يف مكافحة أمراض القلب واألوعية الدموية لن يعدو هذه الحدود 

الطبية، ولن يحقق االنتصار يف هذه املعركة إْن كانت الوكالة مبفردها، ألنَّ 

ذاته  بحدِّ  مريض  كل  الواقع يف  يف  إمنا هي  املعركة  لهذه  األمامية  الجبهة 

يُحتمل أن يُصاب بأمراض األوعية القلبية. ويف حني أنه ميكن اجتناب اإلصابة 

األمراض  هذه  معظم  فإنَّ  األشخاص،  بعض  لدى  القلبية  األوعية  بأمراض 

القلبية ميكن منع اإلصابة بها بتدارك عوامل مخاطرها وبالقيام بحمالت تروِّج 

للوقاية. وقد بينت الدراسات أنَّ التدخني والخمول البدين والنظام الغذايئ غري 

الصحي هي كلها عوامل ميكن أن ترفع من درجة مخاطر اإلصابة بأمراض 

القلب واألوعية القلبية، غري أنها مع ذلك عوامل ميكن التحكُّم بها من خالل 

بأمراض  اإلصابة  معدل  يكون  عندما  حتى  ولكن  الحياة.  أسلوب  خيارات 

القلب واألوعية الدموية منخفضا لدى السكان يف بلد ما، فإنَّ من املهم مع 

ذلك توافر خيارات رخيصة الثمن وفعالة من حيث التكلفة متاحة من أجل 

فحوص املسح التصويري ومن أجل رصد أمراض القلب واألوعية الدموية، 

ولهذا السبب فإنَّ التصوير الطبي النووي سوف يظل باستمرار أداة قيمة.

مايكل أمدي ميدِسن، مكتب اإلعالم واالتصاالت يف الوكالة(



24 | مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 55 - 4- كانون األول/ديسمرب 2014

الوكالة الدولية للطاقة الذّرية تعمل من خالل شعبتها الخاصة بربنامج 1 

العمل من أجل عالج الرسطان )باكت( )PACT(، وبتعاون مع منظمة 

الصحة العاملية ومع الوكالة الدولية لبحوث الرسطان )IARC(، وغريهام 

من املنظامت العاملة يف ميدان مكافحة الرسطان، عىل تقديم استجابة 

قة من أجل دعم تنفيذ برامج وطنية شاملة بشأن مكافحة  عاملية منسَّ

 الرسطان يف الدول األعضاء املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. 

)مصدر الصورة: برنامج العمل “باكت” /الوكالة(

ليس لدى أكرث من 30 بلداً أي آالت للعالج اإلشعاعي. ومن ثم فإنَّ برنامج العمل من أجل عالج الرسطان يعمل مع املنظامت الرشيكة 2 

معه فيام يهدف إىل تقديم املساعدة إىل املرىض إلرشادهم إىل ُسبل الوصول إىل أدوات التشخيص التي تنقذ حياتهم وتوفِّر لهم املعالجة 

وتتيح لهم حياًة أفضل نوعية. 

 إذكاءمُ الوعي، وبناءمُ عالقات الرشاكة، وحشدمُ املوارد من أجل تشخيص الرسطان ومعالجته: 
دورمُ شعبة برناج العمل من أجل عالج الرسطان
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تيبوغو سيكولو، املمثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الوكالة )يف اليسار(، وميتسورو كيتانو، املمثل 

الدائم لليابان لدى الوكالة )يف الوسط إىل اليسار(، وكوالو أنينغ، نائب املدير العام للوكالة رئيس 

 إدارة التعاون التقني )يف الوسط إىل اليمني(، ويوكيا أمانو، املدير العام للوكالة )يف اليمني(. 
)مصدر الصورة: عمر يوسف/الوكالة(

الجامعة االفرتاضية ملكافحة الرسطان )VUCCnet( والشبكة التدريبية اإلقليمية هي مبادرة أطلقتها الوكالة يف عام 2010، من خالل برنامج العمل من أجل 3 

عالج الرسطان، تساعد عىل إنشاء شبكات تدريب وإرشاد داخل البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل. كام توفِّر املبادرة منصة إلكرتونية قامئة عىل موقع 

شبيك من أجل تيسري سبل وتكاليف إتاحة املواد التعليمية للمتدربني. وذلك ألنَّ ما يحدث اليوم يف غانا وجمهورية تنزانيا املتحدة وأوغندا وزامبيا، أنَّ أكرث 

األشخاص الذين تُشخص إصابتهم بالرسطان ينتهون إىل اإلخفاق يف رصاعهم مع هذا املرض. وليك يكون مبستطاع هذه البلدان األربعة توفري خدمات شاملة 

بشأن مكافحة الرسطان من أجل السكان فيها، فإنها تسعى حالياً إىل تدريب 250 اختصاصياً يف طب األورام، وأكرث من 000 8 ممرض وممرضة، و800 2 مرشد 

صحي يف املجتمعات املحلية، وغريهم من االختصاصيني املهنيني، يف غضون العقد الزمني املقبل. )مصدر الصورة: برنامج العمل “باكت” /الوكالة(

يف مناسبة املؤتر العام الثامن والخمسني، نظَّم برنامج العمل 4 

من أجل عالج الرسطان َحدثاً جانبياً بشأن قيمة عالقات 

الرشاكة االسرتاتيجية يف مكافحة وباء الرسطان العاملي. وقد 

حرض الحدث املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذّرية، 

يوكيا أمانو، ونائب املدير العام، رئيس إدارة التعاون التقني 

كاواكو أمينيغ، وكذلك لفيف من املندوبني املوقَّرين من 

الدول األعضاء يف الوكالة ومن ممثل منظامت دولية.

 إذكاءمُ الوعي، وبناءمُ عالقات الرشاكة، وحشدمُ املوارد من أجل تشخيص الرسطان ومعالجته: 
دورمُ شعبة برناج العمل من أجل عالج الرسطان
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يف عام 2014، دعت فييت نام برنامج العمل من أجل عالج الرسطان إىل إيفاد بعثة 5 

تثله إليها )بعثة تقييم تابعة للربنامج “باكت”(. وقد اضطلعت البعثة بتقدير احتياجات 

فييت نام بشأن مكافحة الرسطان وقدرة البلد عىل تلبية هذه االحتياجات. وأصبحت 

اآلن بعثات التقييم التابعة للربنامج “باكت” منطلقاً تضطلع الوكالة من خالله، مع 

منظمة الصحة العاملية والوكالة الدولية لبحوث الرسطان، بتحديد املساعدة التي ميكنها 

 جميعاً تقدميها بغية إعداد وتنفيذ برنامج شامل من أجل مكافحة الرسطان. 

)مصدر الصورة: ل. بوتِرتُن/الوكالة(

منذ عام 2004، استفاد أكرث من 60 بلداً من بعثات التقييم 6 

التابعة للربنامج املذكور. وعالًة عىل ذلك، طلبت حتى اآلن 

عرش دول أعضاء إيفاد بعثات تقييمية إليها خالل عام 2015 

 من أجل دعم جهودها املعنية مبكافحة الرسطان. 

)مصدر الصورة: يب. بافليشيك/الوكالة(

يف ترشين األول/أكتوبر 2014، اجتمعت املجموعة االستشارية بشأن زيادة العالج 7 

اإلشعاعي )AGaRT( يف مقر الوكالة الدولية للطاقة الذّرية يف فيينا. وهذه املجموعة 

االستشارية )أغارت( هي منصة تجمع بني املستعملني النهائيني ألجهزة العالج اإلشعاعي 

ات  من مناطق آسيا واملحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبا وبني صانعي معدَّ

العالج اإلشعاعي الرئيسيني من أجل استكشاف السبل لتقديم حلول تقنية ميسورة 

التكلفة ومستدامة ومالمئة بشأن العالج اإلشعاعي يف البيئات املنخفضة املوارد. وقد أنشأ 

املجموعَة االستشارية )أغارت( برنامُج العمل من أجل عالج الرسطان )باكت( يف عام 

2009 بفضل دعم تقني من شعبة الصحة البرشية وشعبة األمان اإلشعاعي وأمان النقل 

 وأمان النفايات يف الوكالة. 

)مصدر الصورة: ن. فالكون كاسرتو/الوكالة(

تُعنى شعبة برنامج العمل من أجل عالج الرسطان التابعة 8 

للوكالة بالعمل عىل إذكاء الوعي وبناء عالقات الرشاكة 

االبتكارية وحشد املوارد الالزمة ملكافحة الرسطان.

النص: خوزيه أوتياروال- سيلسيك، شعبة برنامج العمل من أجل عالج الرسطان التابعة للوكالة
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ٌة جيِّدِة طٌب جيٌِّد، صحَّ
ٌالوكالة الدولية للطاقة الذّرية تُعنى بتعزيز وقاية املرىض 

واملهنيني الصحيني من اإلشعاعات

)يف اليمني( مريض داخل جهاز 

مسح تصويري طبقي محوَسب 

متعدد الرشائح )CT(، و)يف اليسار( 

جهاز املسح التصويري يلتقط صوراً 

تفصيلية للقلب. 
)مصدر الصورة: جيه. فاسيليفا/ الوكالة(

الطبي لإلشعاعات الذي يحدث يف أشكال التعرُّض 

التصويري  الفحص  مسوح  ومنها  عدة 

والتنظري  السينية،  ة  باألشعَّ والتصوير  املحوَسب،  املقطعي 

الَومضاين، والتصوير املسحي املقطعي باالبتعاث البوزيرتوين، 

هي أكرب مصادر التعرُّض لإلشعاعات املؤيِّنة التي هي من صنع 

اإلنسان. 

ووفقاً لرأي لجنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع 

الذري )UNSCEAR(، يجري يومياً أداء أكرث من 10 ماليني 

عملية إجرائية للتشخيص اإلشعاعي و000 100 عملية إجرائية 

سنوياً  تُطبَّق  ذلك،  إىل  وإضافة  النووي.  بالطب  تشخيصية 

حوايل خمسة ماليني عملية معالَجة بالعالج اإلشعاعي.

ولذلك فإنَّ استعامل اإلشعاعات يف الطب هو واحد من أكرب 

االكتشافات العلمية الطبية التي أُنجزت طيلة الفرتة املاضية 

التي استمرت ألكرث من 120 عاماً خلت. وقد أدى استعامل 

الجسم  لعمليات  لفهمنا  واسع  تحسني  إىل  التقنيات  هذه 

ووظائفه، وكذلك مقدرتنا عىل تشخيص األمراض وشفائها.

ولكن إىل جانب التعرُّض لإلشعاعات يف امليدان الطبي تأيت أيضاً 

مخاطر استعامل هذه التقنيات عىل نحو غري سليم.

ومن ثم فإنَّ الوكالة الدولية للطاقة الذّرية تعمل عىل الرتويج 

السرتاتيجيات وطرائق يف التخطيط اإلداري تساعد عىل وقاية 

املرىض واملوظفني والجمهور العام من التعرُّض غري الرضوري 

وغري املقصود لإلشعاعات املؤيِّنة، مع الحرص يف الوقت نفسه 

عىل تعزيز الطب الجيِّد والصحة الجيِّدة.

حفظ سجالت الرصد
الوكالة نظام األمان يف طب األورام  يف عام 2012، أطلقت 

اإلشعاعي )SAFRON(، وهو نظام إبالغ طوعي قائم عىل 

م من أجل حث موظفي املراكز الطبية عىل  موقع شبيك، مصمَّ

تحديد أسباب الحوادث الواقعة واألحداث التي كادت تقع 

يف سياق استعامل تقنيات العالج اإلشعاعي ألغراض معالجة 

أمراض الرسطان يف مراكزهم، بغية منع وقوع هذه األحداث 

يف املستقبل. ذلك أنه بتجميع املعلومات عن األحداث التي 

واإلجراءات  التي وقعت، ومسبباتها  واألحداث  تقع  كادت 

التصحيحية املتخذة بشأنها، تستطيع مرافق العالج اإلشعاعي 

أن تطور نظاماً أكرث أماناً من أجل منع أو خفض احتامالت 

وقوع حدث ما يف املستقبل.

اإلشعاعي  الطب  إجراءات  يف  األمان  نظام  أيضاً  وهناك 

)SAFRAD(، وهو نظام إبالغ طوعي آخر، حيث تُدرج تقارير 

قاعدة  الصلة يف  البيانات ذات  املرىض وغريها من  جرعات 

بيانات دولية، وخصوصاً حينام يتجاوز أولئك املرىض الدرجات 

الحساسة املحددة من اإلشعاعات أو حينام يتعرضون ألحداث 

بالتنظري  باالستعانة  الطبيني  والتدخل  التشخيص  سياق  يف 

الومضاين. علامً بأنَّ الهدف الرئييس املنشود من هذا النظام 

له طبيعة أكادميية، ولكن يُعتقد بأنَّ امليض قُدماً يف استخدام 

نظام األمان “سافراد” بحد ذاته من شأنه أن يؤدي إىل تحسني 

األمان وجودة النوعية يف الخدمات الطبية.

والوكالة الدولية للطاقة الذّرية هي الرائدة ايضاً يف تطوير 

مرشوع البطاقة الذكية/التتبع الذيك ملسار التعرُّض لإلشعاعات، 

من خالل استحداث منهجيات لتتبع مسار التعرُّض اإلشعاعي 
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والعاملني  الجمهور  تعرض  حاالت   - باء  “املرفق  املتحدة،  1األمم 

 Sources and Effects of Ionizing ،”ملصادر إشعاعات مختلفة

 Radiation )Report to the General Assembly(, Scientific

 Committee on the Effects of Atomic Radiation

.)UNSCEAR 2008(, UN, New York )2010(

لدى األفراد من املرىض عىل مدى حياتهم، أياً كان املرفق الطبي/البلد 

الذي يذهبون إليه التامساً للرعاية الطبية. والقصد من هذا املرشوع 

إذكاء الوعي بخصوص التعرُّض لإلشعاعات عىل مدى العمر يف سياق 

الخضوع لإلجراءات الطبية، وكذلك مساعدة األطباء الذين يعالجون 

العالج  يف  آخر  إجراء  إىل  اللجوء  من رضورة  التأكُّد  عىل  ما  مريضاً 

واالمتناع عن تكرار اإلجراءات عىل نحو غري رضوري.

ويف إطار خطة العمل الدولية لوقاية املرىض من اإلشعاعات، وهي وثيقة 

إرشادية أقرتها املجالس اإلدارية يف الوكالة يف عام 2002، توفِّر الوكالة 

م  املعايرة املوحدة والدورات التدريبية، وتيرسِّ تبادل املعارف، وتقدِّ

ي الوعي من أجل تحسني رعاية املرىض.  املساعدة التقنية املبارشة، وتنمِّ

ويف عام 2013، صدر بيان املوقف املشرتك بني الوكالة الدولية للطاقة 

الذّرية ومنظمة الصحة العاملية بشأن تعزيز الوقاية من اإلشعاعات، 

املسمى نداء بون إىل العمل، الذي يحدد املسؤوليات ويقرتح األولويات 

بشأن الوقاية من اإلشعاعات يف الطب عىل مدى العقد الزمني املقبل.

‘الحملة الثالثية املبادئ’ يف الوقاية من 
اإلشعاعات: الوعي واملناسبة واملراجعة

تعمل الوكالة أيضاً مع السلطات املحلية ووزارات الصحة عىل تغيري 

املؤيِّنة عىل املرىض،  نهوج األطباء املعالجني يف استخدام اإلشعاعات 

وذلك بواسطة برنامج ثاليث املبادئ بشأن الوعي واملناسبة واملراجعة 

.)”AAA“ ًباإلنكليزية اختصارا(

يدرك  أن  األشعة  أخصايئ  أو  املعالج  الطبيب  عىل  يجب  الوعي: 
املخاطر املقرتنة بتعريض املرىض للجرعات اإلشعاعية املختلفة، وأن 

يكون قادراً عىل تقييم ما إذا كانت حالة املريض واملعارف واملنافع 

املحتمل اكتسابها من أي إجراء طبي يُتبع جديرة عىل األرجح بهذه 

املخاطر، وكذلك أن يكون قادراً عىل إبالغ املريض باملخاطر واملنافع 

املحتملة.

املناسبة: ينبغي أن يكون كل إجراء طبي يُستخدم فيه إشعاع مؤيِّن 
مالمئاً للحصول عىل املعلومات الالزمة لتشخيص حالة املريض. ومعايري 

املناسبة، أو املبادئ التوجيهية للتصوير اإلشعاعي الطبي، هي عبارة عن 

م الرعاية الصحية عىل أن يتخذ قراره عىل بينة  توصيات تساعد مقدِّ

بشأن أفضل االختبارات التصويرية التي يتبعها بناًء عىل أوضاع املرىض 

واملعدات املتاحة. وقد يشمل ذلك أيضاً االختبارات باألشعة غري املؤيِّنة.

املراجعة: تقييم جودة واتساق اتباع مبدأي الوعي واملناسبة يف بيئات 
املرافق الطبية. ويجب إدماج حصيلة نتائج هذه املراجعة الرقابية يف 

مسار الحياة العملياتية للمستشفيات والعيادات الرسيرية.

التسويغ والتحسني األمثل
مبدءا التسويغ والتحسني األمثل هامان جداً عند الحديث عن الوقاية 

من اإلشعاعات واألمان يف الطب.

ويشتمل التسويغ عىل الحكم التقديري بشأن ما إذا كان اإلجراء املتبع 

يُحتمل أن يساعد عىل تحسني التشخيص أو تقديم املعلومات الالزمة 

عن املريض، وما إذا كان ذلك اإلجراء يُحتمل أن يكون نفعه أكرث من 

رضره.

املستخدمة  ات  املعدَّ تنتج  أن  األمثل عىل ضامن  التحسني  ويشتمل 

واإلجراءات املتَّبعة صوراً جيدة النوعية، ويف الوقت نفسه الحرص عىل 

إرسالها أدىن جرعة إشعاعية ممكنة إىل املريض.

وقاية العاملني يف الطب
وفقاً ملا ذكرته لجنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار اإلشعاع الذري، 

يشتمل عدد العاملني يف ميدان استخدام اإلشعاعات يف الطب عىل أكرث 

من 7.4 ماليني من األطباء التقنيني واملمرضني وأطباء األسنان.

ويف تقرير صدر عنها، الحظت اللجنة املذكورة أنَّ عدد العاملني املعرَّضني 

مهنياً لإلشعاعات أخذ يزداد برسعة عىل مدى السنوات، ويتباين التعرُّض 

املهني الفردي تبايناً واسعاً ضمن الذين يشتغلون يف الرعاية الطبية. 

لتلقِّي  الطبيني  املوظفني  تُعرض  قد  معينة  طبية  إجراءات  وهنالك 

جرعات كبرية جداً، وإنَّ تثقيف املهنيني الطبيني بشأن مسائل الوقاية 
من اإلشعاعات مشكلة مستمرة.1

املهني  التعرُّض  عن  املعلومات  نظام  مرشوع  الوكالُة  استهلَّت  وقد 

لإلشعاعات يف الطب والصناعة والبحوث )ISEMIR-IC(، وهو قا عدة 

الطب  يف  التدخُّل  مرافق  أجل  من  تحديداً  صة  مخصَّ دولية  بيانات 

القلبي، ميكن استخدامها لتحديد وتحسني تدابري الوقاية من التعرُّض 

املهني لإلشعاعات. وهذه الغاية تحقَّق من خالل جمع املعلومات عن 

جرعات العاملني وعن اإلجراءات املتبعة، ومن ثم من خالل التشارك 

يف املعلومات عن أفضل املامرسات التي تُتبع من أجل التحسني األمثل.

الشبيك  املوقع  يف  أيضاً،  تفصيلية  معلومات  الوكالة  م   وتقدِّ

الحاالت  عن  اإلشعاعات،  من  املرىض  وقاية   )rpop.iaea.org(

املرضية الخاصة بسدِّ )اعتامم( العدسة العينية )باملاء األزرق( بسبب 

التعرُّض لإلشعاعات، والتي قد تكون مدعاة قلق للموظفني املشتغلني 

باإلجراءات الطبية التدخلية التي تُستخدم فيها األشعة السينية.

ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة
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التقليلمُ من املخاطر املحتملة من املصادر 
ة املختومة يف الطب1 املشعَّ

تطبيقات استخدام  يف  شائع  املختومة  ة  املشعَّ املصادر 

واملعالجة  التشخيص  ألغراض  متنوعة  طبية 

عىل حدٍّ سواء. واملصادر التي تُستخدم يف التطبيقات الطبية لها عادًة 

نشاط إشعاعي عىل مستويات عالية، ولذلك فهي تنطوي عىل احتامالت 

دة للحياة، إذا ما استُخدمت بطريقة غري  التسبُّب بإصابات خطرية ومهدِّ

سلمية أو عىل نحو خبيث، أو التسبُّب مبخاطر إذا ما فُقدت أو رُسقت.

األمراض  معالجة  يف  املستخَدمة  املختومة  ة  املشعَّ املصادُر  وتشمل 

مصادَر العالج عن بُعد، التي تصدر جرعات دقيقة من اإلشعاع من 

مصدر خارج جسم املريض إىل بقعة جيدة التحديد من الجسم من 

العالج  يف  شائع  نحو  عىل  وتستخدم  الرسطان.  حالة  معالجة  أجل 

كمصدر  الكوبالت-60  مادُة  املختومة  ة  املشعَّ باملصادر  اإلشعاعي 

مشع، مع أنَّ بعض املعدات األقدم عهداً يُستخدم فيها السيزيوم-137. 

ملعالجة  وفعالية  بأمان  اإلشعاعي  العالج  معدات  استخدام  وميكن 

األورام الرسطانية، ولكنها ليك تكون فعالة ال بد من تركيبها ومعايرتها 

إال  يستخدمها  أن  ينبغي  وال  سليم،  نحو  عىل  وصيانتها  وخدمتها 

موظفون من ذوي املهارات الالزمة وتحت إرشاف طبي مناسب، كذلك 

بانتظام، وهو عمل ال ميكن  الكوبالت-60  تبديل مصادر  بد من  ال 

الترصُّف يف  أن يؤديه إال مورِّد املصادر املرخَّص. والخيار األفضل يف 

املصادر املهملة عىل نحو سليم هو إعادة هذه املصادر إىل املورِّد بعد 

املهملة  املصادر  فينبغي ترصيف  يكن ذلك ممكنا،  فإن مل  التبديل. 

وفقاً ملتطلبات التنظيم الرقايب الوطنية.

ة املختومة  ومن االستخدامات الطبية الشائعة األخرى للمصادر املشعَّ

العالُج التشعيعي الداخل )أو املالصق(، حيث يُوضع املصدر املشع 

املختوم عىل تاس مبارش باملريض. فيُقحم داخل الورم إما يدوياً أو 

عن بُعد باستخدام معدات خاصة. وقد أصبح التحميل عن بُعد أكرث 

تواتراً بكثري، ألنها تقنية تتيح خفض مخاطر تعرُّض املوظفني الطبيني 

وألنَّ  املرىض.  لها  يتعرَّض  قد  التي  املخاطر  من  تقلل  كام  لإلشعاع، 

بد من  فال  تُزال الحقاً،  ثم  تُقَحم  الداخل  بالتشعيع  العالج  مصادر 

توخي العناية الواجبة لضامن عدم بقاء أي مصدر مشع مقحامً داخل 

الجسم عقب انتهاء املعالجة.

وتبعاً ملواصفات الصانعني، يلزم تبديل بعض مصادر العالج بالتشعيع 

الداخل كل 10 أو 15 سنة. وهذا يحتِّم بالرضورة ال االقتصار عىل 

التبديل والنقل  أثناء  للوقاية من اإلشعاعات  اتباع إجراءات مناسبة 

مناسبة  مرافق  ووجود  مناسبة  إجراءات  اتباع  كذلك  بل  فحسُب، 

لترصيف جميع مصادر العالج التشعيعي الداخل املهملة نهائياً.

ويف السنوات األخرية، استُخدمت أيضاً املصادر املشعة املختومة إلجراء 

الجراحة اإلشعاعية بالتوضع التجسيمي باستخدام جهاز يُسمى سكِّني 

غاما® ألداء معالجة غري اقتحامية لألورام وغريها من الحاالت املرضية 

نطاق  تنرش عىل  مل  التكنولوجيا  ولكن هذه  الدماغ.  السوية يف  غري 

واسع، حيث مل يكن يوجد سوى 200 جهاز مركَّب يف املرافق يف العامل 

مصادر  ة  عدَّ توجد  املستخدم،  الجهاز  ويف   .2012 عام  حتى  قاطبة 

مشعة مختومة من الكوبالت-60 مرتبة يف صفيفة دائرية من أجل 

العديد من الحزم اإلشعاعية الصغرية جداً عىل نقطة محددة  تركيز 

املختومة  ة  املشعَّ املصادر  تبديل هذه  ويجب  املريض.  دماغ  داخل 

بون  مدرَّ للصانع  وكالء  إال  يؤديه  أن  ميكن  ال  اإلجراء  وهذا  دورياً، 

ينبغي  ة،  املشعَّ املصادر  تبديل  وعقب  بذلك.  بالقيام  لهم  ومأذون 

إعادة املصادر املستهلكة التي أُزيلت إىل املورِّد أو الصانع، أو التخلُّص 

منها بطريقة آمنة وأمنية.

ألغراض  طبي  إطار  يف  أيضاً  املختومة  ة  املشعَّ املصادر  وتُستخدم 

ع الجسم الذي يُوضع يف الحزمة الشعاعية، عىل  التعقيم، حيث يُشعَّ

مستويات تعطّل نشاط الكائنات العضوية الدقيقة أو تقتلها يف املادة 

عة. وهذه العملية تُجرى اعتيادياً بخصوص الدم البرشي الذي  املشعِّ

يُستخدم لعمليات نقل الدم، ومن الجائز استخدامه ألغراض متنوعة 

عات مصادر عالية النشاط اإلشعاعي من  أخرى. وتشمل هذه املشعِّ

الكوبالت-60 والسيزيوم-137 داخل وعاء شديد التدريع قطره مرت 

تختلف  األبعاد  هذه  أنَّ  مع  املرت،  ونصف  مرت  وطوله  تقريباً  واحد 

بحسب الصانع.

لذلك  مة خصيصاً  املراد تشعيعه داخل حجرة مصمَّ الجسم  ويوضع 

الغرض، وتكون الحجرة مؤّمنة، واملصادر تُعرَّض داخل الحجرة بحسب 

ع قد يحتوي عىل عدة  الوقت الالزم لبلوغ الجرعة التعقيمية. واملشعِّ

يف  موحد  تشعيع  حقل  إلصدار  مة  مصمَّ صفيفة  يف  منفردة  مصادر 

الحجرة. وبعد بضع سنوات، من الرضوري عادًة تبديل املصادر. وهذه 

التبديلية للمصادر ال ميكن أن يقوم بها إال وكالء للصانع  العمليات 

مأذون لهم بذلك، عىل أن تُعاد املصادر املزالة إىل الصانع من أجل 

التخلُّص منها.

الوقاية من فقدان املصادر ورسقتها
ا من  مع أنَّ التدريب الصحيح والخربة املكتسبة من شأنهام أن يحدَّ

ة املختومة،  مخاطر التعرُّض لإلشعاعات لدى استخدام املصادر املشعَّ

الشديدة إمنا  الخطرة والحادثات  الحوادث  الكربى من  فإنَّ األكرثية 

تقع عادًة من جراء فقدان أو رسقة جهاز ومصدره املشع. ولذلك فإنَّ 

ة املختومة – معلومات  1املقالة مستنسخة من املنشور املعنون: املصادر املشعَّ

وموارد ومشورة لألفرقة الرئيسية بشأن منع فقدان السيطرة عىل املصادر املشعة 

املختومة، الوكالة الدولية للطاقة الذّرية، ترشين األول/أكتوبر 2013.
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املامرسات العملياتية واإلجراءات الجيدة ميكن أن تحدَّ من 

وقوع تلك الحادثات وذلك من خالل الحيلولة دون فقدان 

أي مصدر أو رسقته يف املقام األول.

وإن ِصَغر حجم مصادر العالج بالتشعيع الداخل وقابليتها 

الوظيفة  تؤدي  ليك  لها  أساسيتان  خاصتان  هام  للحمل 

املقصودة منها؛ وهذا مام يجعلها أيضاً أكرث عرضة للفقدان 

العالج  أجهزة  وأما  رسقتها.  أو  سيئ  مكان  يف  وضعها  أو 

اإلشعاعي وأجهزة التشعيع فهي أجهزة أكرب حجامً، ومن غري 

املرجح أن يتعرض الجهاز بأكمله لفقدانه بغري قصد. 

ولكن بعد عدة سنوات من عدم استعامل هذه األجهزة يف 

مرفق طبي، فإنها قد تُباع إىل منشآت إلعادة دورة استعامل 

ة  املشعَّ املصادر  إزالة  عىل  أوالً  الحرص  دومنا  املعادن، 

هذه  يف  عليها  السيطرة  فقدان  فإنَّ  ثم  ومن  املختومة. 

الحاالت قد يكون عموماً نتيجة لعدم حفظ السجالت وإدارة 

العاملني  ونسيان  بالغرض،  واف  نحو  املخزونات عىل  جرد 

فإنَّ من  ولذلك  الجهاز،  داخل  مختوم  وجود مصدر مشع 

الالزم وْسم هذه األجهزة ببطاقات تبني محتوياتها اإلشعاعية، 

علامً بأنَّ هذه البطاقات قد تُزال عن غري قصد، أو قد تبىل 

ر عىل نحو ال ميكن استبانته. أو تترضَّ

وأكرث الوسائل فعالية يف منع الحوادث أو الحادثات املتعلقة 

ة املختومة إمنا هي اتباع عادات عمل تساعد  باملصادر املشعَّ

عىل التقليل من احتامالت فقدان املصدر أو رسقته. ولذلك 

فإنَّ املنظامت والرشكات التي تستعمل هذه املصادر مسؤولة 

عن اتخاذ الخطوات الالزمة لحامية الجمهور العام والبيئة 

وحامية نفسها كلام لجأت إىل استعامل مصدر مشع مختوم. 

إعادتها  فينبغي  االستعامل  قيد  تعد  مل  التي  املصادر  وأما 

إن  ة،  نفايات مشعَّ باعتبارها  منها  التخلُّص  أو  الصانع،  إىل 

أمكن ذلك، أو تكييفها من أجل تخزينها ألمد طويل مبوافقة 

السلطة التنظيمية الرقابية الوطنية.

ة داخل مصدٍر ما تكون مختومة يف  املادة املشعَّ

ة تبتعث جسيامت  وعاء واق. وهذ املواد املشعَّ

أو موجات ذات طاقة تُسمى إشعاعات مؤيِّنة. 

وتُستخدم اإلشعاعات املبتعثة من املصادر لغرض 

د – وذلك من ِقبل أطباء ملعالجة الرسطان،  محدَّ

واملصوِّرين باألشعة للتحقُّق من اللِّحامات يف 

خطوط األنابيب، أو االختصاصيني يف مجال األغذية 

عة لدرء تلفها، عىل سبيل املثال. املشعَّ

واالختصاصيون املهنيون الذين يتعاملون اعتيادياً 

ة مبستطاعهم القيام بذلك بأمان،  باملصادر املشعَّ

بفضل مهارتهم املكتسبة وتدريبهم املتلقى، 

وبفضل معرفتهم بشأن سامت األمان ومواصفات 

تصميم املعدات التي يستعملونها.

ولكن حينام تُفقد هذه املصادر أو ترُسق، فإنها 

ميكن أن تقع يف أيدي أشخاص ليس لديهم ذلك 

التدريب واملعرفة، أو ممن يرغبون يف استعاملها 

للتسبُّب بأذى عىل الصعيد الدويل. ويف تلك 

ة عىل مخاطر  الظروف، قد تنطوي املصادر املشعَّ

جسيمة عىل من يكون عىل مقربة شديدة منها، 

أو يلمسها أو يلتقطها، وخصوصاً إن كانت تلك 

املصادر مترضرة.
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الوكالةمُ تعملمُ عىل تحسني قدرات الدول 
ج األعضاء يف هندسة النُّسمُ

طبقة جلدية عليا اصطناعية، البرشة 

الجلدية، التي ميكن أن تستخدم 

لعالج حاالت كالحروق. 

)MatTek :مصدر الصورة(

ِسقالة نسيج قلبي ثالثية األبعاد ذات 

ثقوب بأحجام مختلفة لتعزيز منو 

األعصاب واألوعية الدموية وغريها. 

النسيج القلبي املهنَدس/االصطناعي 

ميكن استخدامه لالستعاضة عن أجزاء 

 من القلب أُصيبت بالنخر. 

 CRPs F23030 :مصدر الصورة(

)and E31007

“النَّسيج: اسم، وُيلفظ مرادفه باإلنكليزية )تيشيو(، من أصل 

لغوي بريطاين عىل األرجح؛ ويعني: مجموعات من الخاليا، 

من نوع معنيَّ عادًة، مبا فيها مادتها التي تربط الخاليا بعضها 

ببعض، فتشكِّل واحدًة من املواد من بنية مادة موحدة يف 

نبات أو حيوان.”

أما حالة فقدان النُُّسج فهي واحدة من أشدِّ النتائج املُوِهنة 

املتأتية عن الحاالت املرضية، كالحروق والرسطانات وأمراض 

صدمات  إىل  املؤدِّية  والحوادث  الدموية،  واألوعية  القلب 

واضطرابات عصبية، وتنطوي عىل فقدان أجزاء من الجسم 

بكاملها أو أقسام منها. 

باستخدام عنارص  املفقودة وذلك  النُُّسج  تنمية  إعادة  وإنَّ 

بنائية طبيعية أو اصطناعية هي حالياً أهم أساليب العالج 

الواعدة بالنجاح.

والوكالة الدولية للطاقة الذّرية تساعد الدول األعضاء عىل 

مجال  وهو  النُُّسج،  هندسة  تكنولوجيا  واستعامل  تطوير 

من  إما  نة  مكوَّ نُُسج جديدة  تنمية  يركّز عىل  نسبياً  جديد 

خاليا ِجذعية وإما من مواد أحيائية منتجة اصطناعيا )مبا يف 

ة أصالً من مواد  ذلك بوليمريات )مركّبات كيميائية( مستمدَّ

طبيعية(.

العنارص البنائية
يعاين آالف كثرية من الناس من حاالت فقدان الخاليا سنوياً 

بسبب املرض أو اإلصابة بأذى. وقد استحدثت أكرث البلدان 

عىل  ة  املستمدَّ الخاليا  فيها  وتُحَفظ  تُعالَج  للخاليا  مصارف 

سبيل الِهبة )من الجثث أو غريها من املصادر(. ولكن العامل 

كله يعاين من نقص من النُُّسج املوهوبة واملحفوظة يف تلك 

املصارف، وذلك ألنه ألسباب دينية أو ثقافية أو اجتامعية، ال 

يتربَّع معظم الناس بأعضائهم الجسدية، أو بأعضاء أجسام 

الوفاة؛ وكذلك ألنه قد ال  االطبي بعد  أقاربهم، إىل القطاع 

يوجد برامج وطنية لتسجيل املانحني من أجل تيسري التربُّع 

بالنُُّسج أو تحصيلها.

النُُّسج االصطناعية/ البلدان باتت ترى اآلن أنَّ  ولذلك فإنَّ 

املستحكمة يف  للمشاكل  الحلول  أفضل  باعتبارها  املهنَدسة 

حاالت فقدان النُُّسج.

إنَّ عمل ِسقاالت تقوميية للنُُّسج هو واحدة من الخطوات 

قاالت التقوميية هي بُنى  األوىل يف إعادة منو النُُّسج. وهذه السِّ

ذات سطوح غري مستوية تعزِّز منو الخاليا )ألنَّ الخاليا لن تنمو 

عىل سطوح سلسلة االستواء( وهجرة )انتقال( الخاليا )ألنَّ 

الخاليا عىل غرار الناس، تنتقل من موضع إىل آخر وتتفاعل 

مع غريها من الخاليا(.

يقول أوليغ بلياكوف، خبري العلم األحيايئ اإلشعاعي يف قسم 

العلم األحيايئ اإلشعاعي التطبيقي والعالج اإلشعاعي يف الوكالة 

“إن أتحنا للخاليا الظروف الصحيحة واملعلومات الصحيحة 

فإنها سوف تفعل أيَّ شيئ تقريبا – أي قلباً جديداً، أو عظمة 

جديدة، أو بضعة أقدام طولية من أمعاء جديدة، أو جزءاً 

من كبد . .”
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منظومة نسيجية برشية 

ُرغامية/ُشعبية/ ِظهارية 

اصطناعية. 
)MatTek :مصدر الصورة(

وتقول آغنيس سافراين، خبرية الكيمياء اإلِشعاعية من قسم 

ة والتكنولوجيا اإلشعاعية يف الوكالة “إنَّ  منتجات النظائر املشعَّ

الظروف الصحيحة لنمو الخاليا تعني ِسقاالت النمو ودرجة 

الحرارة والبيئات الدقيقة والبنية املعامرية الدقيقة. وميكن 

أن تكون املعلومات الصحيحة عبارة عن وكزات يف االتجاه 

الصحيح. وعىل سبيل املثال، فإنَّ الخاليا الجذعية املستعَملة يف 

هندسة النُُّسج تحتاج إىل إشارات منو من خاليا أخرى ليك تعلم 

ما ينبغي لها أن تصبح عليه، وكيف ينبغي لها أن تتاميز”.

قاالت التقوميية اإلطار للخاليا إلنشاء البُنى الالزمة  وتوفِّر السِّ

– سواء أكانت أوعية دموية أو صاممات أو جلداً أو أعصاباً أو 

قالة النسيجية  ُغرضوفاً أم كانت غري ذلك. وأما إن مل تكن السِّ

الصالت  إقامة  من  تتمكَّن  لن  الخاليا  فإنَّ  تاماً،  صحيحة 

الصحيحة، وسوف ميوت النسيج املهنَدس.

التسقيل  يعني  أن  ميكن  قاالت صحيحة تاماً  السِّ تكون  أن 

بثقوب واسعة مبا يكفي لهجرة الخاليا أثناء املراحل األولية 

ن الخاليا، ثم ثقوب أصغر بكثري عندما يحني الوقت  من تكوُّ

ن األعصاب واألوعية الدموية. لتكوُّ

قاالت وبنيتها فيمكن أن يتم برسعة  وأما تغيري شكل هذه السِّ

وفعالية باستعامل اإلشعاعات، والتي ال تسبِّب أيِّ رضر للنسيج 

قالة. النامي ضمن السِّ

والتكنولوجيات اإلِشعاعية وسيلة هامة أيضاً يف مجاالت أخرى 

من هندسة النُُّسج، ومنها مثالً الرتقيع السطحي، أي قتل خاليا 

لتشكيل “طبقة مغذية” لُنُسج أخرى، وكذلك يف التعقيم. 

إنَّ هندسة النُُّسج، سواء أكانت مقرتنًة بتقنيات مصارف النُُّسج 

تحسني  تساعد عىل  إمكانات  تنطوي عىل  ال،  أم  التقليدية 

محصلة نتائج املعالجة الطبية والتقليل من الحاجة إىل املواد 

املانحة املعّقمة.

البحوث والتطوير

بدأ هذا العام مرشوع البحوث املنّسقة )CRP( الذي تضطلع 

قاالت املفيدة ألغراض هندسة  به الوكالة بشأن السطوح والسِّ

النُُّسج باستخدام تكنولوجيا اإلشعاعات، ومن املقرَّر أن ينتهي 

يف عام 2018. وتتوىل تنفيذه معاً شعبة الصحة البرشية وشعبة 

العلوم الفيزيائية والكيميائية.

ومن ضمن الدول األعضاء األربعة عرش )14( املشاركة فيه، 

األرجنتني وأوروغواي والربازيل وبنغالديش والربتغال وتركيا 

وسلوفاكيا وسلوفينيا وماليزيا ومرص واملكسيك، وهي كلها 

لديها قدرات محدودة يف هذا املجال، يف حني أنَّ بولندا والصني 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة لديها معرفة وبُنى أساسية 

مة يف هندسة النُُّسج. متقدِّ

ويقول بلياكوف، املكلَّف باملرشوع: “مرشوع البحوث املنسقة 

منظَّم بهذه الطريقة ليك نستطيع نحن، وعىل نطاق أوسع 

االختصاصية  الخربة  من  االستفادة  النامية،  األعضاء  الدول 

“إنَّ  بقوله  امليدان”. ويضيف  الرائدة يف هذا  البلدان  لدى 

املعرفة  لنقل  منتدى  توفري  هو  إليه  نرمي  الذي  الهدف 

والتكنولوجيا فيام بني املؤسسات املشاركة، وتيسري تشكيل 

ص املتنوعة )ومنهم مثالً  شبكة بني العاملني يف ميادين التخصُّ

صون يف الكيمياء، وعلم األحياء )البيولوجيا( والفيزياء،  املتخصِّ

املشاركة  تشجيع  وكذلك  املواد(،  وعلوم  الطبية  والهندسة 

املبكرة من جانب الدول األعضاء املنخفضة الدخل واملتوسطة 

الدخل يف هذا امليدان املعريف الرسيع التطور.”

ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة
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فيزيائيون يتناقشون بشأن 

القياسات اإلشعاعية التي تؤخذ 

أثناء مراجعة رقابية يف إطار 

ضامن الجودة يف طّب األورام 

اإلشعاعي “كواترو”، يف ريجيكا، 

كرواتيا. 
)مصدر الصورة: إي. آيزيفسيك/

الوكالة(

استخداممُ آليات ضامن الجودة لتحسني رعاية املرىض

آالت مع  يف  د  التعقُّ ازدياد  يستمر  التكنولوجيا،  م  تقدُّ

تشخيص األمراض ومعالجتها، مبا يف ذلك األجهزة التي 

تُستخدم فيها اإلشعاعاُت املؤيّنة، مبا يساعد عىل توفري صور 

أكرث وضوحاً وتفصيالً لألعضاء الجسدية، ومعالجة أكرث فعالية 

ألمراض مستعصية كالرسطان.

وعىل سبيل املثال، فإنَّ أجهزة العالج اإلشعاعي األحدث تطوراً 

تتيح اآلن لالختصاصيني املهنيني الطبيني فرصة أفضل لتشكيل 

الحزم اإلشعاعية ليك تتالءم مع األورام الرسطانية، ومن ثم تحسني 

أسلوب معالجة املرىض الذين يخضعون للعالج اإلشعاعي.

دة بطريقة غري  ولكن إذا ما جرت معايرة هذه األجهزة املعقَّ

سليمة أو إذا ما استُخدمت بطريقة غري صحيحة، فقد يتلقى 

املرىض جرعات خاطئة من اإلشعاعات املؤيّنة، وهي حالة ميكن 

أن تؤول إىل إيذاء املرىض واملوظفني الطبيني معاً، مام يسبِّب 

أرضاراً حيث ال ينبغي أن يحدث أي رضر عىل اإلطالق.

د يف إعطاء  وينبغي أن تكون الغاية املنشودة والهدف املحدَّ

املقدار الصحيح من اإلشعاع من أجل إنتاج صور تشخيصية 

أو من أجل معالجة الرسطان. ويف هاتني الحالتني، فإنَّ املقدار 

املريض،  يؤذي  أن  اإلِشعاع ميكن  ينبغي من  أكرث مام  الكثري 

واملقدار غري الكايف منه سوف ينتج صورة تشخيصية ال تحتوي 

عىل ما يكفي من املعلومات ليك يستفيد منها الطبيب املعالِج. 

وأما يف سياق العالج، فإنَّ املقدار القليل أقل مام ينبغي من 

اإلشعاع، سوف يُخفق يف تدمري جميع الخاليا الخبيثة بحيث 

يؤدي ذلك إىل استئناف الورم الرسطاين منوه.

وبغية تدارك مشاكل الجرعة املفرطة والجرعة الناقصة من التعرُّض 

لإلشعاعات يف أثناء اإلجراءات الطبية، تُعنى الوكالة الدولية للطاقة 

الذّرية مبساعدة الدول األعضاء عىل بلوغ أعىل معايري املامرسة 

املهنية والحفاظ عليها، وذلك من خالل التعليم والتدريب، ومن 

خالل وضع وتنفيذ برامج لضامن الجودة. كام أنَّ خدمات إدارة 

مها الوكالة، يف املقام األول، من خالل برنامجها  النوعية التي تقدِّ

املعني باملساعدة التقنية، تتيح لها تقديم الدعم إىل املرافق الطبية 

يف جميع أنحاء العامل بتزويدها باألدوات التي ميكنها استخدامها 

من أجل تحسني مامرسة الطب اإلشعاعي.

أن تدعم  الوكالة مبادئ توجيهية شاملة ميكن  وقد وضعت 

عملية املراجعة الرقابية يف جميع الفروع االختصاصية يف الطّب 

اإلشعاعي، وال سيام يف الطّب النووي )ضامن الجودة يف الطّب 

النووي – “QUANUM”(، وطّب األورام اإلشعاعي )مبادئ 

 - اإلشعاعي  األورام  الجودة يف عالج  بضامن  املعني  الفريق 

“QUATRO”( والتصوير اإلشعاعي التشخييص )ضامن الجودة 

.)”QUADRIL“ – يف التصوير اإلشعاعي التشخييص

يف  الجودة  بضامن  الخاصة  التوجيهية  املبادئ  “كوانوم” 
اإلكلينيكية  املراجعات  تدعم   )QUANUM( النووي  الطّب 

الداخلية والخارجية، وتشّجع املرافق الطبية عىل اعتامد ثقافة 

املراجعة املتسقة التي تقتيض املواظبة عىل املراجعة الرقابية 

االعتيادية للمامرسات واإلجراءات الطبية.

الخارجية  التقييم  بعمليات  الخاصة  التوجيهية  املبادئ  أما 

لطب األورام اإلشعاعي فهي تقّدم من خالل مبادئ الفريق 

املعني بضامن الجودة يف طب األورام اإلشعاعي “كواترو” 

د عىل تحسني جودة نوعية الخدمات  )QUATRO(، التي تشدِّ
من خالل املراجعة الشاملة إلجراءات العالج اإلشعاعي وبنيته 

التنظيمية وعملياته.

التصوير  يف  الجودة  بضامن  الخاصة  التوجيهية  املبادئ  وأما 

اإلشعاعي التشخييص “كوادريل” )QUADRIL( فتدعم 

املراجعات الرقابية ملامرسات التصوير اإلشعاعي التشخييص، 

وتركِّز عىل تحسني جودة نوعية خدمات رعاية املرىض، وتوفري 

وتنظيم الخدمات اإلكلينيكية.

ومع أنَّ هذه املبادئ التوجيهية الخاصة باملراجعة الرقابية قد 

تختلف يف تفاصيل مضمونها، فإنها كلها تتشارك يف الخصائص 

صات مؤلَّفة من خرباء  األساسية، وتطبّقها أفرقة متعددة التخصُّ

متمرسني بالتجربة يف املجاالت املقابلة لها من الطّب اإلشعاعي، 

وتهدف إىل تحسني جودة نوعية الخدمات الطبية. وبغية تقديم 

املساعدة إىل املراجعني الرقابيني أثناء عملية املراجعة الرقابية، ويف 

الوقت نفسه تيسري االضطالع بعملية مراجعة مستقلة، تم إعداد 

استبيانات واستامرات تقارير مراجعة رقابية موحدة وتفصيلية، 

وأُدرجت يف وثائق املبادئ التوجيهية الصادرة عن الوكالة.

إالَّ  كلياً. ولكن ال ميكن،  الرقابية طوعية  املراجعة  إنَّ عملية 

إكلينيكية شاملة، ألي مرفق طبي  من خالل مراجعة رقابية 

أن يتلقَّى مراجعة نظامية للمامرسات الحالية املتَّبعة فيه وأن 

يحظى بتحديد مجاالت التحسني الرضورية.

ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة 

الدولية للطاقة الذّرية



34 | مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 55 - 4- كانون األول/ديسمرب 2014

أثناء الحدث الهام الخاص بإطالق املنّصة الربنامجية 

التعليمية “داتول” عىل هامش املؤتر العام الثامن 

والخمسني، أُتيحت للدول األعضاء الفرصة لالطِّالع 

م لصالح  عىل هذا الربنامج التدريبي اإللكرتوين املقدَّ

االختصاصيني املهنيني الطبيني. 
)مصدر الصورة: يس. هوفيلينا/الوكالة(

السنوات األخرية تطورات جديرة بالنظر يف ميدان شهدت 

التصوير  تقنيات  أصبحت  فقد  النووي:  الطّب 

املقطعي  التصوير  وإجراءات  ة،  املستجدَّ التحليل  وأساليب  الهجني، 

املحوَسب، تقنيات معتمدة عىل نطاق واسع يف املرافق الطبية يف جميع 

أنحاء العامل. وعىل نحو مامثل، أخذ يتنامى الوعي بأنَّ اإلدارة اآلمنة 

لإلجراءات التقنية اإلشعاعية واستعاملها يف الطّب تتوقَّف عىل وجود 

مهنيني طبيني من املدّربني جيداً عىل هذه التقنيات.

قامت  الذّرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  يف  األعضاء  الدول  أنَّ  ومع 

باستثامرات جديرة باملالحظة يف ميدان الطّب النووي، فال تزال توجد 

ثغرات يف الخربة املعرفية، وبخاصٍة يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان 

يص  التخصُّ الفرع  بعُد  املناطق، مل يصل  الدخل. ويف بعض  املتوسطة 

الطبي النووي إىل الكتلة الحرجة الرضورية لتسويغ االضطالع بربامج 

تدريبية محددة األهداف يف هذا الصدد. ويف بعض املناطق األخرى، ال 

تلبِّي برامج التدريب املتاحة املتطلبات اآلخذة يف التطور يف هذا امليدان.

برنامج  ة  منصَّ رسمياً  الوكالة  أطلقت   ،2014 أيلول/سبتمرب  ويف 

التدريب باملساعدة عن بُعد عىل الخط الحاسويب املبارش عىل اإلنرتنت 

مجّمع  عىل  متاحة  اإللكرتونية  ة  املنصَّ وهذه  “داتول”.   )DATOL(

الصحة البرشية – وهو مورد مرجعي أشبه بحرَم جامعي استحدثته 

الوكالة لصالح االختصاصيني املهنيني يف مجال الصحة من أجل العثور 

 – عليها  االعتامد  منظَّمة وميكن  مهنية  وتثقيفية  تعليمية  مواد  عىل 

بغية العناية بسدِّ تلك الثغرات القاتلة.

ة اإللكرتونية التدريبية “داتول” عملها بوصفها مورداً  وسوف تؤدِّي املنصَّ

مرجعياً للمعلومات، ويف إتاحة ُسبل الوصول املنظَّم الرتتيب إىل التعلُّم 

ة التدريبية املهنية عىل اإلنرتنت تطوير  التكويني. واملقصود من هذه املنصَّ

املعارف واملهارات الرضورية لقيام االختصاصيني املهنيني يف الطّب النووي 

بالدراسات العالية الجودة وتقديم الخدمات الطبية املناسبة اآلمنة.

الشامل  التفاعل  التعليمي  “داتول”  ة  املنصَّ منهُج  حالياً  م   ويقدِّ
39 موضوعاً دراسياً، مام ميثل 900 ساعة تقريباً من الدراسة، عىل نحو 

صية )النظرية( واملعرفة الظرفية  يقيم توازناً بني املعرفة العلمية التخصُّ

ة “داتول”، حينام يُتابع يف  )املامرسة(. واملنهج التعليمي الخاص باملنصَّ

غ، بني 5 و6 ساعات يف األسبوع، ميكن استكامله  أوقات ُمجتزأة دومنا تفرُّ

يف غضون فرتة ترتاوح بني )2( سنتني و)3( ثالث سنوات.

الصحيحة،  املصقولة  للمهارات  املشاركني  تحصيل  ضامن  أجل  ومن 

ة الربنامج التدريبي باملساعدة عن بُعد إجراءات تقييم  تستخدم منصَّ

كلٌّ من  ويتضمن  والدويل.  اإلقليمي  املستويني  عىل  معيارياً  دة  موحَّ

من  مجموعة  موضوعاً  أربعني   )40( قرابة  عددها  البالغ  املواضيع 

املقرر  استكامل  التحقُّق من  نتائجها من أجل  ل  تُسجَّ التي  التامرين 

الدرايس. 

ة “داتول” أصول نشأة املنصَّ
بدأت فكرة التدريب باملساعدة عن بُعد يف هذا امليدان من ورقة بحثية 

تتضمن مقّدمة عن تكنولوجيا الطّب النووي.

مته جامعة  ة “داتول” إىل برنامج قدَّ وميكن اقتفاء أثر أصول منشأ املنصَّ

 )ANSTO( النووية  والتكنولوجيا  للعلوم  األسرتالية  سيدين واملنظمة 

معاً  املؤسستان  قامت  وقد  خلت.  عاماً  عرشين   )20( مدى  عىل 

بتصميم برنامج التدريب باملساعدة عن بُعد )DAT(، أُتيحت يف إطاره 

للمستشفيات يف الدول األعضاء يف الوكالة مقدمة عن كيفية استعامل 

جهود  أعقاب  ويف  واملعالجة.  التشخيص  يف  النووي  الطّب  تقنيات 

 ،)DAT( التواصل والتوعية الناجحة املبذولة يف إطار الربنامج التدريبي

تم تحسني هذا الربنامج وتحويله إىل وحدة منطية للتعلُّم اإللكرتوين 

مسجلة عىل قرص )يس دي(، ثم أعقبت تلك الوحدة النمطية أيضاً 

الصيغة الحاسوبية املبارشة عىل اإلنرتنت “داتول”. 

التدريبمُ العابر للقاّرات
تها اإللكرتونية للتعلُّم والتدريب باملساعدة املبارشة عن ُبعد– “داتول” الوكالة تُطلق ِمنصَّ
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للتعلُّم  متوامئاً  برنامجاً  “داتول”  اإللكرتونية  ة  املنصَّ أصبحت  واليوم، 

الشخصية،  للدراسة  مالمئاً  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  موقع  له  بُعد  عن 

ومواصلة التطور املهني االختصايص والتدريب املهني الرسمي من أجل 

ة موارد مرجعية  م املنصَّ االختصاصيني املهنيني يف الطّب النووي. كام تقدِّ

مفاهيم  عىل  تشتمل  املبارش،  الحاسويب  الخط  عىل  شاملة  تدريبية 

ه االنتباه خصوصاً إىل  أساسية وتطبيقات عملية يف هذا امليدان. ويُوجَّ

التطورات الحديثة العهد يف مجال تقنيات التصوير املقطعي باالبتعاث 

اإلشعاعي، مبا يف ذلك التصوير املقطعي الحاسويب باالبتعاث الفوتوين 

املفرد والتصوير املقطعي باالبتعاث البوزيرتوين. ومع أنَّ املشاركني يف 

منصة الربنامج التدريبي “داتول” هم ممن ميارسون من قبُل الطّب 

النووي – وهذا مطلب أسايس للمشاركة يف الربنامج - فإنهم مع ذلك 

سوف يستفيدون من األدوات التدريبية التفاعلية، والبيانات اإليضاحية 

العملية البرصية، ووسائل دعم قدرات الطلبة، وكلها مام يفيد يف تعزيز 

الفهم الذي يتسنى لهم أن يكوِّنوه يف هذا امليدان. 

النووية  التقنيات  استخدام  انتشار  يشيع  أخذ  الطبي،  امليدان  ويف 

واإلِشعاعية من أجل مواجهة عدد كبري من الحاالت املرضيَّة، بدءاً من 

اضطرابات األمراض املعدية وحتى األمراض غري املتناقلة بالعدوى، ومنها 

أمراض الرسطان والقلب واألوعية الدموية. وحتى اآلن، تت االستفادة 

ة الربنامجية التعليمية “داتول” لتدريب قرابة 800 طالب يف  من املنصَّ

كشف ومعالجة هذه األمراض، وال سيام يف مناطق أمريكا الالتينية وآسيا 

واملحيط الهادئ.

مردود التعليقات اإليجابية
ة الربنامجية التدريبية “داتول” مل تُستهلَّ إال  عىل الرغم من أنَّ املنصَّ

مدى  بخصوص  التعليقات  من  مردوٌد  اآلن  حتى  ُجمع  فقد  مؤخراً، 

وفيام  املساِعدة.  التدريبية  اإللكرتونية  ة  املنصَّ النوع من  فائدة هذا 

يخص اتّباع املبادى التوجيهية التنفيذية املوىص بها )والتي تشتمل عىل 

ة  جداول زمنية ومواعيد نهائية صارمة(، فقد أثبتت عملياً هذه املنصَّ

الربنامجية والتدريبية “داتول” فائدتها يف تحسني املامرسات املتبعة يف 

الطّب النووي. فإنَّ إتاحة منهج املقررات التعليمية يف الطّب النووي 

باللغة اإلسبانية مثالً قد أسهمت بدرجة بالغة األهمية يف نجاح الجهود 

املعنية بالتواصل للتوعية بالرتويج لهذه الخدمة الحاسوبية االبتكارية 

يف أمريكا الالتينية.

ة الربنامجية التدريبية الحاسوبية “داتول” ميثِّل معلاَمً  وإنَّ إطالق املنصَّ

فريداً ورئيسياً يف ذروٍة تتوج الجهود املوضوعية والتخطيطية، املدعومة 

من خالل سلسلة من مشاريع التعاون التقني، التي نُفِّذت عىل مدى 

مشاريع  من  املنشودة  األهداف  وكانت  الزمن.  من  ماضيني  عقدين 

التعاون التقني تتعلق بالتطوير واملواءمة عىل نحو تدريجي للمناهج 

املجموعات  تقديم  وتحسني  التعليمية؛  الدورات  ومواد  التدريبية 

الحاسويب  الخط  عىل  اإللكرتونية  التدريبية  اآلليات  من  املتكاملة 

املبارش؛ وتصميم الدورات التدريبية ليك تكون متالمئة مع برامج تنمية 

املهارات والخربات املهنية لصالح جميع االختصاصيني يف ميدان الطّب 

التدريبية عىل  الدورات  التعليمية يف  التجربة  النووي. ويتوىل تسيري 

التعلُّم  ُة  التابعة ملجّمع الصحة البرشية منصَّ الخط الحاسويب املبارش 

السيربانية اإللكرتونية التابعة للوكالة للتعليم والتدريب يف ميدان العلوم 

والتكنولوجيا النووية )CLP4NET( – وهي نافذة عملياتية واحدة تتيح 

ُسبل وصول مفتوحة للمستعملني يف ميدان هذه العلوم، ال تقترص عىل 

توفري وحدات منطية محددة للمعلومات فقط، بل كذلك عىل وحدات 

منطية تدريبية. 

نتيجة رشاكة  عن  عبارة  “داتول” هي  التدريبية  الربنامجية  ة  واملنصَّ

والتطبيقات  العلوم  وإدارة  الوكالة،  يف  األعضاء  الدول  بني  فعالة 

النووية يف الوكالة، وإدارة التعاون التقني يف الوكالة، بدعٍم من جامعة 

سيدين، وكلية جامعة لندن، واملنظمة األسرتالية للعلوم والتكنولوجيا 

.)ANSTO( النووية

ة الربنامجية التعليمية اإللكرتونية عىل هامش  ولدى إطالق هذه املنصَّ

مؤتر الوكالة العام الثامن والخمسني، تم تلقي استفسارات من عدد من 

الدول األعضاء بخصوص هذا الربنامج املتاح عىل الخط الحاسويب املبارش 

اإلسالمية وبنن  اإلنرتنت. وقد طلبت دولتا جمهورية موريتانيا  عىل 

ة “داتول”. تفاصيل إضافية من أجل الحصول عىل فهم أفضل بشأن املنصَّ

دعم الوالية املسَندة إىل الوكالة
فيام يخص الصحة البرشية، فإنَّ االحتياجات التقنية والخاصة بالبنى 

التحتية املقرتنة مبجاالت الوقاية والتشخيص واملعالجة كثرياً ما تكون 

دة وباهظة التكاليف. ولذلك فإنَّ الوكالة تعمل عىل تيسري الجهود  معقَّ

التي تبذلها الدول األعضاء يف سبيل تقديم الخدمات الطبية النووية، 

النظام األسايس  الثانية من  املادة  الواردة يف  الوالية املسندة  بحسب 

للوكالة، التي تنص عىل أنَّ الوكالة تعمل عىل تعجيل وتوسيع مساهمة 

الطاقة الذّرية يف الصحة. ومن ثم فإنَّ تطوير برامج تدريبية مناسبة 

لصالح مجتمع الطّب النووي بنطاقه األوسع إمنا هو واحد من األهداف 

األساسية للوكالة.

ة الربنامجية التدريبية اإللكرتونية “داتول” هي تعبري عن تلك  واملنصَّ

م معلومات مرجعية دقيقة تفيد  الوالية املسندة، وبذلك فهي سوف تقدِّ

العاملني يف ميدان  يف تدريب وتطوير مهارات االختصاصيني املهنيني 

الطّب النووي من الدول األعضاء يف الوكالة.

ة تعليمية لتلك البلدان التي تحتاج إىل  ولقد أتاح برنامج “داتول” منصَّ

دعم يف توفري املعلومات املبارشة والدورات التدريبية الطبية التي ميكن 

ة التعليمية بناء  أن تساعد عىل إنقاذ حياة البرش. وتعزِّز هذه املنصَّ

القدرات لدى االختصاصيني املهنيني يف الطّب النووي بطريقة استباقية 

وفعالة أيضاً. كام أنها تكِّن العاملني يف هذا امليدان املهني والتعليمي 

من الحصول عىل فرص جديرة باالعتبار لالطالع عىل املفاهيم الجديدة 

والتكنولوجيات املتاحة يف قطاع الطّب النووي.

عمر يوسف، إدارة التعاون التقني يف الوكالة



التفاتٌة إلى الوراء
ملحاٌت بارزة من املؤمتر العام الثامن 

والخمسني للوكالة الدولية للطاقة الذّرية

من 22 إىل 26 أيلول/سبتمرب 2014
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ع أكرث من 000 3 مشارك يف مقرِّ الوكالة خالل األيام من 22 إىل 26 أيلول/سبتمرب 2014 لحضور  تجمَّ

املؤتر العام الثامن والخمسني للوكالة.

وقد جمع هذا الحدُث الهام، الذي دام خمسة أيام، ممثلني حكوميني عىل مستوى رفيع وغريهم من 

املشاركني البارزين من الدول األعضاء البالغ عددها 162 دولة عضواً يف الوكالة، وكذلك من املنظامت 

الدولية ووسائل اإلعالم واملنظامت غري الحكومية.

وأثناء املؤتر، استُعرض برنامج الوكالة وأنشطتها، وأُقرَّت ميزانية الوكالة للعام املقبل. ويف كل عام، 

يتسنى للمشاركني يف املؤتر العام أن يختاروا ما يشاؤون حضوره من األحداث الجانبية الهامة التي 

تجري طيلة أسبوع املؤتر.

— وقد قال املدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، يف خطابه أمام مئات 

من املندوبني أثناء جلسة افتتاح املؤتر العام 

“إنَّ تأثري عملنا يف الحياة اليومية للماليني من 

الناس يف جميع أنحاء العامل غري عادي.”

يوم افتتاح املؤمتر، 22 أيلول/سبتمرب 2014
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)مصدر الصورة: س. هرنيك/الوكالة(

)مصدر الصورة: عمر يوسف/الوكالة(

)مصدر الصورة: نيكول جاويرث/الوكالة(

تها اإللكرتونية للتدريب باملساعدة املبارشة عن بمُعد عرب اإلنرتنت – داتول التدريب العابر للقارات: الوكالة تطلق منصَّ

ع الصحة البرشية التابع للوكالة، أثناء حدث جانبي  أُطلق برنامج التدريب عن بُعد باملساعدة املبارشة عرب اإلنرتنت )داتول( من خالل املوقع الشبيك ملجمَّ

ة خصيصاً من أجل املهنيني يف الطّب النووي، بغية تدارك  عىل هامش املؤتر العام. وهذا املورد املرجعي الذي استحدثته الوكالة يوفّر املواد التعليمية املعدَّ

الثغرات يف املهارات وتيسري تطوير املعارف واملهارات الرضورية للقيام بدراسات عالية الجودة ولتقديم خدمات طبية آمنة ومناسبة للحاالت املرضيَّة.

سيامت  الوكالة تستضيف حَدثاً هاماً بشأن العالج اإلشعاعي بالجمُ

من أجل تحسني معالجة الرسطان

نهٌج جديد يف العالج اإلشعاعي باستخدام الُجسيامت املشحونة )الربوتونات أو 

ه إىل داخل ورم يف الجسم، ينطوي عىل إمكانات  أيونات الكربون( التي تُوجَّ

لتحسني السيطرة عىل منو الورم، وال تتطلب سوى جرعات منخفضة من 

اإلشعاع أثناء معالجة الرسطان. وكان موضوع العالج اإلشعاعي الجسياميت 

للرسطان: البيولوجيا والتكنولوجيا، هو املوضوع الرئييس لحَدث جانبي جرى 

أثناء املؤتر العام.

23 أيلول/سبتمرب 2014

25 أيلول/سبتمرب 2014

أحداٌت جانبيٌة أثناء املؤمتر العام تسلِّط األضواء عىل الطّب اإلشعاعي والتكنولوجيا اإلشعاعية

التقليل من التعرُّض غري الرضوري لإلشعاعات يف الطّب: َحَدث جانبي 

يروِّج للنهج الثاليث املبادئ )AAA( يف وقاية املرىض من اإلشعاعات 

والحرص عىل سالمتهم

بغية التقليل من مخاطر الجرعات املؤذية من اإلشعاعات املؤيِّنة التي تُعطى للمرىض، 

استحدث الخرباُء املعنيون النهَج الثاليث املبادئ )الوعي واملناسبة واملراجعة(، الذي من 

شأنه إذا ما استُخدم أن يقلِّل بقدر كبري من أعداد اإلجراءات الطبية اإلشعاعية التي 

ذ يف صالح املرىض عىل أفضل  تُعَمل يف كل عام، وأن يضمن أن تكون اإلجراءات التي تُنفَّ

نحو ممكن.
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)مصدر الصورة: يس. هوفيلينا/الوكالة(

ة الطبية: تحديات التوريد وجهود تخفيف األزمة وبدائل النظري  تدارك النقص يف النظائر املشعَّ

املشع املوليبدينوم-99

إنَّ حدوث نقص وشيك محتمل يف نظري مشع رئييس سوف يكون له تأثري سلبي عىل تقنيات التشخيص التصويري 

النووي الطبي ما مل يتم إيجاد طرائق بديلة أو بدائل من النظائر. واملوليبدينوم-99 يُنتج منطياً يف مفاعالت نووية. 

وهو النظري األصل الذي يتولد عنه التكنيتيوم-99م، وهو نظري مستخدم عىل نطاق واسع يف الطّب النووي. وكان 

الوضع الراهن إلنتاج املوليبدينوم-99، وخيارات تخفيف األزمة املحتملة، املوضوعني الرئيسيني لثالثة عروض 

يات  مت أثناء حَدث جانبي عىل هامش املؤتر العام بعنوان: املوليبدينوم-99 النظري املشع الطبي: تحدِّ إيضاحية قُدِّ

التوريد وجهود تخفيف األزمة والبدائل.  

مقاربة حياة الناس: بناء عالقات الرشاكة ملكافحة الرسطان

ركَّزت املناقشات أثناء الحَدث الجانبي الخاص مبوضوع بناء عالقات الرشاكة ملكافحة الرسطان عىل الرشاكات االسرتاتيجية ملكافحة وباء الرسطان يف البلدان 

املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، ودعت إىل القيام مبزيد من العمل من أجل مكافحة واحد من أشدِّ األخطار التي تتهدد الصحة عىل الصعيد 

قة الحَدث، عىل أنَّ العمل العاملي  دت نيّل إنفرييم-برومسون، مديرة شعبة برنامج العمل من أجل عالج الرسطان، التابعة للوكالة، ومنسِّ العاملي. وشدَّ

االستباقي االسرتاتيجي املستدام من أجل االهتامم باملستقبل واالستثامر يف مجال مكافحة الرسطان وعالجه عامل حاسم األهمية يف إنقاذ حياة الناس.

وإضافًة إىل األحداث الجانبية ذات الصلة بالطّب اإلشعاعي والتكنولوجيا اإلشعاعية، أبرزت عرشاُت املعارض واألحداث الجانبية املقرَّرة طيلة األسبوع، األنشطة 

والربامَج الخاصة التي تنفذها إداراٌت رئيسية يف أمانة الوكالة وعدُة دول أعضاء.
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أثناء الجلسات الختامية للمؤتر العام، أُتيحت ملندويب الدول األعضاء يف الوكالة فرصٌة لإلدالء بأصواتهم بشأن مواضيع رئيسية مختلفة ذات 

صلة بالوكالة، ومنها مثالً قرارات ترمي إىل تعزيز عمل الوكالة يف مجاالت عديدة، مبا يف ذلك العلوم والتكنولوجيا النووية، واألمان، واألمن، 

والضامنات، والتعاون التقني.

ى حرُص العديد من املندوبني عىل املشاركة يف القرارات قيد النظر ويف عملية التصويت الهامة.   وتبدَّ
وبعد النقاش والتصويت اللذين اتّسام بالحيوية، اختتم املؤتر أعامله يف ساعة متأخرة من مساء يوم 26 أيلول/سبتمرب 2014.

وسوف يُعقد املؤتر العام التاسع والخمسون يف العام املقبل من 14 إىل 18 أيلول/سبتمرب 2015.

يوم اختتام املؤمتر، 26 أيلول/سبتمرب 2014

تجميع النص: نيكول جاويرث، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة 

مصدر الصور )ما مل يمُذكر غري ذلك(: دي. كاملا/الوكالة
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يوكيا أمانو
أوليغ بيلياكوف
أوداي بونسال

مفوضية الطاقة النووية الشيلية
إليانو كودي
هاري دليس
آبها ديكسيت

سيلفيا الغوس إسبينوزا
إنريك إسرتادا لوباتو

ساشا هرنيكيز
أوال هوملبريغ

نيكول جاويرث
رالف كايزر
رايف كاشياب
مايكل كيزا

خوزيه أنتونيو لوزادا
مايكل أمدي ميدِسن

أحمد مغزيفن
فريناندو موت

هوياو ألبريتو أوسو، اإلبن
خوزيه أوتياروال- سيلِسيك

توماس باسكوال
أماليا بايس

جيان لوكا بويل
رجا عبد العزيز رجا عدنان

إدواردو روزنبالت
دانا ساتشيتي
آغنس سافراين
عمر يوسف
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