
ضمان الجودة على الصعيد المحلي: الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية تساعد كوبا في إنتاج مستحضرات 

صيدالنية إشعاعية

إلنتاج  الجديد  الِمرفق  يمتلك 
صيدالنية  مستحضرات 
على  قائمة  إشعاعية 
ساخنة  خاليا  اليتريوم-90 
متوافقة مع ممارسات التصنيع 
العاملين  لحماية  الجيدة 
عالية  عقاقير  إنتاج  وضمان 

الجودة. 
)الصورة من: مركز النظائر(

كوبا  طلبت  البداية،  “في 
منح  شكل  في  الدعم 
الخبراء،  وتدريب  دراسية 
التدريب  اآلن  نوفر  أننا  غير 
للحاصلين على منح دراسية 
مستحضرات  مجال  في 
وإنتاج  إشعاعية  صيدالنية 

المولِّدات”. 

رينيه ليفا مونتانا، مدير اإلنتاج في مركز 

النظائر، كوبا 

وأمراض القلب واألوعية الدموية من الرسطان 

التي ستتمكَّن كوبا اآلن من  األمراض 

تشخيصها وعالجها بشكل أسهل بفضل املِرفق الذي ُشيِّد حديثاً 

إلنتاج أهم املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية. حيث يتطلب 

الطب النووي إمدادات ثابتة وموثوقة من مثل هذه العقاقري 

اإلشعاعية التي يتم تحضريها وفق ما يُعرف يف أروقة الصناعة 

الدوائية مبامرسات التصنيع الجيدة، وحتى اآلن كانت هناك 

قيود تحدُّ دون وصولها إىل هذه الدولة الجزيرية. 

ويقول رينيه ليفا مونتانا، مدير اإلنتاج يف مركز النظائر، املركز 

الصيدالنية اإلشعاعية يف كوبا:  ص إلنتاج املستحرضات  املخصَّ

“من خالل عملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منتلك اآلن 

الجيدة، مثلام  التصنيع  متوافقاً مع مامرسات  ِمرفقاً مخصصاً 

منتلك الخربة لتلبية أغلب احتياجاتنا الوطنية من املستحرضات 

الصيدالنية اإلشعاعية، التشخيصية والعالجية، ملساعدة املرىض”. 

وتتبع مامرسات التصنيع الجيدة سلسلة من املعايري الدولية 

يف ضامن الجودة لحامية املرىض من املنتجات متدنية الجودة. 

د تلك املعايري املتطلبات الالزمة لضامن أن املستحرضات  وتحدِّ

الدوائية املنتََجة عالية الجودة ومأمونة وفعالة، وأنها تتضمن 

الفعالية الصحيحة. ويقول خواو أوسو، مدير شعبة منتجات 

الدولية  الوكالة  يف  اإلشعاعية  والتكنولوجيا  املشعة  النظائر 

التصنيع  مامرسات  مع  التوافق  “تحقيق  الذرية:  للطاقة 

مهمة، حيث  أنها  كثرية، غري  متطلبات  ذات  عملية  الجيدة 

يجب تصميم املِرفق مبا يضمن الجودة، إذ البدَّ من تحضري 

منتجات جاهزة الستعامل املرىض”. 

صيدالنية  مستحرضات  كوبا  يف  الجديد  املِرفق  وسينتج 

باليرتيوم-90،  املربع(  )انظر  املولِّدات  عىل  قامئة  إشعاعية 

رسطان  لعالج  النووي  الطب  يف  الرئيسية  العنارص  أحد 

الكبد وأمراض أخرى. ويُنتج اليرتيوم-90 من النظري األصيل 

السرتونتيوم-90. والسرتونتيوم-90 من النظائر املشعة، أي أنه 

أحد العنارص املشعة التي تضمحل يف طريها نحو االستقرار. 

مشع  نظري  وهو  اليرتيوم-90،  تطلق  ببطٍء  تضمحل  وبينام 

أجهزة  وباستخدام  بكثري.  أقرص  اضمحالل  زمن  ذو  آخر 

اليرتيوم-90 من  ى مولِّدات، ميكن “استخالص”  تُسمَّ خاصة 

السرتونتيوم-90 داخل املولِّد. ومن ثم تتمُّ تنقية اليرتيوم-90 

برسعة وربطه بجزيئات معينة ليُستخدم يف الطب النووي. 

اليرتيوم-90  مولِّدات  إنتاج  من  نتمكن  “أْن  أوسو:  ويقول 

وأفضل جدوى من رشاء منتجات  البالد أمٌر أكرث  توفرياً  يف 

مكتملة من الخارج، فزمن اضمحالل اليرتيوم-90 قصرٌي، األمر 

الذي يجعل نقله يف غاية الصعوبة وباهظ التكلفة”. 

ويقول أوسو إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمت كوبا 

يف تطوير املِرفق املتوافق مع مامرسات التصنيع الجيدة عرب 

لتطوير وإنتاج  الالزمني  والتدريب  التقنية  املساعدة  تقديم 

اليرتيوم-90، مبا يف ذلك الوسم، ومراقبة الجودة، والقياس، 

املساعدة والتمويل من  تلقَّت كوبا  واألمان، واألمن. كذلك 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لرشاء معدات التحليل والوقاية 

من اإلشعاعات والقياس وكذلك املواد الالزمة.

النظائر يعكف يف هذه  إن مركز  قائالً  ليفا مونتانا  ويوضح 

املرحلة عىل تحضري ِصيَغ اليرتيوم-90 املختلفة للمستحرضات 

أن  التي ميكن  والعالجية  التشخيصية  اإلشعاعية  الصيدالنية 

الحقاً  تصل  وأن  اإلكلينيكية،  التجارب  مرحلة  قريباً  تدخل 

إىل املرىض. ويضيف قائالً إن املِرفق يف انتظار الحصول عىل 

موافقة الرتخيص النهائية قبل أن يكون جاهزاً لإلنتاج واسع 

النطاق.

بقلم نيكول جاويرث

ة الصحَّ
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كوبا  تمتلك  سوف  قريباً 
ممارسات  مع  متوافقة   َمرافق 
قادرة  الجيدة  التصنيع 
مولِّدات  إنتاج  على 
 99 الموليبدنوم-99/التكنتيوم 

شبه المستقر. 
)الصورة من: مركز النظائر(

العلوم
املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية

معالجة مشكلة اإلمدادات الدولية
عىل عكس اليرتيوم-90 والسرتونتيوم-90 املتوافرين عىل نطاق 

واسع، يواجه التكنيتيوم-99 شبه املستقر، وهو أحد النظائر 

املشعة املهمة لكوبا ومعظم العامل، مشكالت يف اإلمدادات 

الدولية بسبب مشكالت إنتاجية تتعلق بالنظري املشع األصيل 

وهو املوليبدينوم-99. 

ويرشح ليفا مونتانا قائالً: “يَُعدُّ التكنيتيوم-99 شبه املستقر 

“ِعامد” الطب النووي. فأكرث من 70 باملئة من كافة دراسات 

هذا  تستخدم  العامل  نطاق  عىل  تجري  التي  النووي  الطب 

من  العاملية  اإلمدادات  مشكالت  وبدأت  املنفرد”.  النظري 

التكنيتيوم-99 شبه املستقر  يف أواخر العقد األول من القرن 

نوويني  مفاعلني  إنتاج  توقف  بسبب  والعرشين  الحادي 

مسؤولني عن ثُلثي اإلمدادات العاملية من املوليبدينوم-99. 

ويقول أوسو إن توافُر اإلمدادات قد تأثر بالتحديات الناجمة 

للبلدان  املحدودة  اإلنتاجية  والقدرات  املفاعلني  عن هذين 

األخرى. ويضيف ليفا مونتانا قائالً إن اللوائح الصارمة للنقل 

يات فيام  الجوي فيام يتصل بنقل املواد اإلشعاعية أوجدت تحدِّ

يتعلق بنقل اإلمدادات الدولية، السيام إىل ُجزر مثل كوبا.

ويقول ليفا مونتانا: “من بني املشكالت الرئيسية التي تواجه 

سعر  ازدياد  هي  اإلمداد  مسائل  عن  تنشأ  قد  والتي  كوبا 

نهاية  نجد يف  قد ال  األسعار  ترتفع  فبينام  املوليبدينوم-99. 

املطاف األموال الالزمة السترياد كل ما نريد، ومن ثمَّ لن يحصل 

املرىض عىل املساعدة التي يحتاجون”. “ورغم ذلك، مل يكن 

ملشكالت اإلمدادات الدولية حتى اآلن أثر كبري عىل كوبا، غري 

أننا نتوقع حدوث مثل هذا األثر، لذا فإننا نعمل عىل حلول 

اآلن للتخفيف من حدة ذلك”. 

ويقول ليفا مونتانا إن من بني نُُهج كوبا حتى اآلن يف الحد من 

يات اإلمدادات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  تحدِّ

يف إيجاد إمدادات جديدة من املوليبدينوم-99، وكذلك تطوير 

مرافقها الخاصة إلنتاج مولِّدات املوليبدينوم-99/التكنتيوم-99 

شبه املستقر، مضيفاً أن الفوائد املتأتية ستمتد إىل ُجزر أخرى 

يف البحر الكاريبي. “سيحقق املرشوع تأثرياً إيجابياً للغاية عىل 

كوبا، وسيؤهل كوبا أيضاً لتقديم الدعم الالزم للدول الصغرية 

باملنطقة”.

تغريَّ  قد  ودولياً  باملنطقة  كوبا  دور  إن  مونتاتا  ليفا  ويقول 

للطاقة  الدولية  الوكالة  بالتعاون مع  البلد  بدأ هذا  أن  منذ 

الذرية. “يف البداية، طلبت كوبا الدعم يف شكل منح دراسية 

وتدريب الخرباء، غري أننا نوفر اآلن التدريب للحاصلني عىل 

منح دراسية يف مجال مستحرضات صيدالنية إشعاعية وإنتاج 

قة للوكالة  املولِّدات، األمر الذي دعم املشاريع البحثية املنسَّ

الدولية للطاقة الذرية، وسهَّل عمليات التبادل والتعاون مع 

عدة بلدان دولياً”. 

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية هي عقاقري طبية تتضمن 

ى نظائر مشعة. والنظائر  كميات ضئيلة من مواد مشعة تُسمَّ

املشعة  والنظائر  إشعاعات.  منها  تبعث  ذراٌت  املشعة 

ميكن  اإلشعاعية  الصيدالنية  املستحرضات  يف  املستخدمة 

د داخل مفاعل بحوث نووية  إنتاجها عرب تشعيع هدف محدَّ

ومبجرد  السيكلوترونات.  مثل  الُجسيامت،  ُمَعجِّالت  يف  أو 

إنتاجها تُربط النظائر املشعة بجزيئات معينة حسب السامت 

الصيدالنية  املستحرضات  عنه  ينتج  ما  وهو  البيولوجية، 

اإلشعاعية. 

الفيزيائية  السامت  فإن  املريض  جسم  تدخل  وعندما 

الصيدالنية  للمستحرضات  املختلفة  البيولوجية  والخصائص 

املستقِبالت  أو  الربوتينات  مع  تتفاعل  تجعلها  اإلشعاعية 

املختلفة، أو ترتبط بها. وهذا بدوره يعني أن العقاقري تتجه 

إىل الرتكيز أكرث يف أجزاء معينة من الجسم حسب السامت 

البيولوجية لتلك املنطقة من الجسم. وعليِه، باستطاعة األطباء، 

من  معينة  مناطق  استهداف  بكامريات خاصة،  وباالستعانة 

الجسم بدقة لفحصها أو عالجها عرب اختيار أنواع معينة من 

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية. ويف حال انبعث إشعاُع 

جسيامٍت عن النظري املشع فقد يُستخدم املستحرض الصيدالين 

اإلشعاعي يف تطبيقات عالجية.
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