العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية

ً
استحداث مواد أكثر أمانا وأنظف من خالل
المعالجة النووية
بقلم أندرو غرين

تحتوي هذه الضمادة على طبقة
ُ
مصنوعة من هالم مائي تدعم تعافي
الجروح ،كما أن إزالتها تكون أسهل
ُ
وتحد ُث ً
ألما أقل.
ِ

(الصورة من :س .إينريكيز ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

بد ًءا

َّ
إن التطورات الجديدة في مجال
معالجة بعض البوليمرات ِّ
تحسن
اإلنتاجية وتؤدي إلى تقليص العبء
على البيئة.

“

”

— ماساو تامادا املدير العام ملعهد
تاكاساكي للبحوث اإلشعاعية املتقدمة،
اليابان
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من مرشّ حات املياه ومظلالت املصابيح
حتى نعال األحذية والضامدات
الطبية ،يتزايد اليوم عدد املنتجات االستهالكية
املصنوعة من مواد جديدة يتم انتاجها باستخدام
التقنيات النووية.
وقال ماساو تامادا ،املدير العام ملعهد تاكاسايك
للبحوث اإلشعاعية املتقدمة يف قطاع بحوث العلوم
النووية بالوكالة اليابانية للطاقة الذرية يف اليابان وهو
خبري مشهور يف هذا املجال “إ َّن التطورات الجديدة
تحسن اإلنتاجية
يف مجال معالجة بعض البوليمرات ِّ
وتؤدي إىل تقليص العبء عىل البيئة”.
منصة للتعاون يف هذا املجال ،عرب
وتوفِّر الوكالة َّ
دعم الخرباء املتم ِّرسني مثل تامادا لتدريب املهنيني
من البلدان األخرى يف مجال استحداث هذه
املواد املتخصصة القامئة عىل املواد البالستيكية
وال ُهالمات.
وق َّدم تامادا خالل إحدى الدورات التدريبية
اإلقليمية ،التي نظمتها الوكالة والتي ترأسها يف
دروسا بشأن
آب/أغسطس  2016يف ماليزيا،
ً
األساليب املتق ّدمة للتطعيم اإلشعاعي ألغراض
التطبيقات البيئية والصناعية لفائدة مشاركني
من إندونيسيا ،وباكستان ،وبنغالديش ،وتايلند،
وجمهورية كوريا الجنوبية ،ورسي النكا ،والصني،
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والفلبني ،وفييت نام ،وماليزيا ،وميامنار ،والهند.
وأع َّد تامادا خالل حلقة عمل سابقة نظمتها الوكالة
خاصا باألساليب املتخصصة املستخدمة
بروتوكوالً ًّ
يف مجال التطعيم اإلشعاعي ،وهذا الربوتوكول متاح
اآلن عىل اإلنرتنت.

التطبيقات الطبية الجديدة للبوليمرات
املعالَجة إشعاع ًّيا

باستخدام إشعاعات من قبيل أشعة غاما أو
األشعة السينية أو اإللكرتونات امل ُع َّجلة أو ال ُحزم
األيونية ،ميكن تغيري أو تقوية البوليمرات من
قبيل املواد البالستيكية أو الهالمية من أجل إنشاء
تكوينات رابطة جديدة وأكرث مقاومة (انظر مربع
العلوم) .وتقوية وتحسني البوليمرات باستخدام
اإلشعاعات هي تقنية مستخدمة منذ عقود إلنتاج
منتجات تجارية من قبيل األجزاء املقاو ِمة للحرارة
املستخدمة يف محركات السيارات ،والصاممات
القابلة للتقلُّص بفعل الحرارة ،واأللواح الرغوية،
واإلطارات.
وتؤ ِّدي التطورات الجديدة التي تشهدها صناعة
املعالجة اإلشعاعية إىل استخدامات جديدة وابتكارية
للبوليمرات املشععة مثل الطبقات املصنوعة من
ال ُهالم املايئ ألغراض االستخدام يف املجال الطبي

العلوم والتكنولوجيا اإلشعاعية
للتعامل مع الحروق والجروح ،وكذلك يف العالج
اإلشعاعي فيام يتعلَّق بعالج الرسطان.
وأوضح تامادا أ َّن “الطبقات املصنوعة من ال ُهالم املايئ
ذات الرتكيز العايل من املاء التي يتم إنتاجها باستخدام
اإلشعاعات لربط املواد تصالب ًّيا تتيح شفاء الجروح يف
وقت أرسع مقارنة مبا قد تكون عليه الحال إذا كانت
هذه الطبقات جافة” .وأضاف قائالً “إ َّن استخدام
التشعيع لربط البوليمرات تصالبيًّا هو فقط ما ُيكِّننا
من إنتاج مثل هذه ال ُهالمات املائية املرنة ذات الرتكيز
العايل من املاء”.
وباإلمكان استخدام نفس هذه ال ُهالمات النق ّية
والشفافة يف العالج اإلشعاعي للمساعدة عىل قياس
جرعات اإلشعاعات املأمونة والفعالة والحفاظ عليها،
وهو مجال يعرف باسم قياس الجرعات اإلشعاعية.
وميكن أن تُستخدم الطبقات املصنوعة من ال ُهالم
كل من املستويات اإلشعاعية واملواضع
املايئ لتحديد ّ
املتع ِّرضة لإلشعاعات عىل نحو متزامن ،وقد تختلف
هذه املستويات واملواضع من مريض إىل آخر .وأشار
تامادا إىل أ َّن معرفة هذا األمر تكون مفيدة عند
إعداد جلسات العالج اإلشعاعي.
وقال تامادا “إنه باإلمكان أيضً ا إزالة هذه الطبقات
أقل مقارنة بإزالة الشاش الطبي
مع إحداث أمل ّ

التقليدي ،كام أ َّن ال ُهالمات املائية الطبيَّة تتيح
رصد عملية التعايف بشكل متواصل نظ ًرا إىل
أنها شفافة”.

يمكن استخدام الضمادات المصنوعة
من ُ
الهالم المائي اليت يتم إنتاجها
باستخدام اإلشعاعات لعالج الحروق
والجروح.
(الصورة من :س .إينريكيز ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

العلوم

ًّ
تصالبيا باستخدام اإلشعاعات
ربط البوليمرات

ت ُك َّو ُن املواد البالستيكية وال ُهالمية باستخدام سالسل البوليمرات
التي يتم ربطها تصالبيًّا وتعقيمها باستخدام أشعة غاما أو الحزم
اإللكرتونية .وتُ زج البوليمرات يف املاء وتوضع يف قوالب أو صاممات
وتتم تعبئتها ويتم إغالقها بإحكام ثم يتم بعد ذلك ربطها تصالب ًّيا
وتعقيمها عن طريق تعريضها لإلشعاعات .كام أن تقنيات الربط
املتصالب باستخدام اإلشعاعات هي تقنيات أكرث أمانا بكثري من
التقنيات الكيميائية ،إذ ال تنشأ عنها شوائب لعدم استخدام أي مواد
كيميائية فيها .وميكن لإلشعاعات كرس الروابط الكيميائية وإنشاء
ُغي من الخصائص الكيميائية واملادية والبيولوجية
روابط جديدة ت ِّ
ملادة ما دون إجراء معالجة كيميائية إضافية ،ودون جعل هذه
ويكِّن ذلك من إعادة تصميم البوليمرات عىل
املادة مشعةُ .
معي.
املستوى الجزيئي لخدمة غرض َّ
ويف حالة ال ُهالمات املائية ،يسفر الربط املتصالب عن ترابط
البوليمرات لتك ِّو َن نو ًعا من ال ُهالم .ويكون ال ُهالم امل ُك َّو ُن من هذه
العملية قويًّا وليِّ ًنا وشفافًا .وال ُهالمات املائية املستخدمة يف ضامدات
الجروح تحتوي عىل نسبة ترتاوح بني  70و 95يف املائة من املاء وهي
مالمئة حيويًّا .وهي ال تدبق بالجرح وترتكه رط ًبا ليك تساعد عىل
تعافيه ،وهي متتص إفرازاته كام أنه يسهل تخزينها واستخدامها.

ًّ
تصالبيا اليت تحتوي عليها ضمادة
تم تكوين البوليمرات المترابطة
الجروح البيضاء اللون هذه إلى نوع من الهالم يحتوي على نسبة
ًّ
حيويا.
تتراوح بين  70و 95في المائة من الماء وهو مالئم
(الصورة من :س .إينريكيز ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
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