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التقليُل 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 ُسقت.

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 الداخيل )أو املالصق(، حيث يُوضع املصدر املشع 

املختوم عىل متاس 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  الداخيل  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 

الداخيل 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 الداخيل 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 سقة 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 سقته يف املقام األول.

وإن ِصَغر حجم مصادر العالج بالتشعيع الداخيل وقابليتها 

الوظيفة  تؤدي  ليك  لها  أساسيتان  خاصتان  هام  للحمل 

املقصودة منها؛ وهذا مام يجعلها أيضاً أكرث عرضة للفقدان 

العالج  أجهزة  وأما  سقتها.  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 سقته. 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.


