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مساعدُة َ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 مترينات 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 مؤمترها الدويل األول بشأن التصوير الطبي املتكامل يف مجال أمراض 

 القلب واألوعية الدموية )IMIC 2013(، وكان مؤمتراً 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 املؤمتر، ُ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 املؤمتر 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 مؤمتر 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 املؤمتر، أتاح املؤمتر 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(


