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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

استخداُم املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية إلدارة 
الة من حيُث التكلفة تقنيات عالج الرسطان الفعَّ


