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ُّ
أوجه التقدم المحرز في مجال الطب النووي:
أسئلة وأجوبة مع ساتويش مينوشيما حول
استخدام التصوير الجزييئ لتشخيص الخرف
ٍ
شاف ألمراض من قبيل خرف ألزهايمر  ،يظلُّ التشخيص الدقيق مه ًّما من أجل تدبير رعاية
رغم أنَّه ال يوجد عالج
فإن تأخُّ ر
امل َنتج عام  2014بعنوان “ما تزال أليس” ) (Still Aliceلعموم اجلمهورَّ ،
املرضى .وكما أوضح الفيلم ُ
حد سواء .وهنا
يؤدي إىل معاناة املريض ومق ِّدمي الرعاية على ٍّ
التقييم الدقيق للمرحلة التي وصل إليها املرض ِّ
يأتي دور التصوير اجلزيئي ،الذي يمكن أن ِّ
ظل وجود اعتالالت أخرى تتس َّبب
يوفر تقييم ًا دقيق ًا للمرض ،حتى يف ِّ
يف تمويه األعراض.
وبغية تكوين فكرة عن اإلمكانات التي ينطوي عليها التصوير اجلزيئي وعن استخدامه يف جمال تشخيص
احملرر ميكلوس غاسبر مع البروفيسور ساتوشي مينوشيما ،رئيس قسم علوم األشعة
االضطرابات الدماغية ،التقى
ِّ
متخصص يف جمال التصوير اجلزيئي،
والتصوير يف جامعة يوتاه بالواليات املتحدة األمريكية .وهو عامل أشعة
ِّ
مقاال يف الدوريات اخلاضعة الستعراض النظراء.
وقد نشر ما يربو على 170
ً
وقد عمل مينوشيما رئيس ًا للمجلس االستشاري املعني بالتصوير الدماغي والتابع جلمعية الطب النووي والتصوير
اجلزيئي ،وهو اآلن نائب رئيس هذه اجلمعية ورئيـس اللجنة املعنية بالتصوير اجلزيئي التابعة جلمعية أمريكا
منسق ًا تضطلع به الوكالة بشأن استخدام التصوير
الشمالية للطب اإلشعاعي .كما أنَّه يـترأس مشروع ًا بحث ًّيا َّ
اجلزيئي لتشخيص اخلرف ،مع التركيز على احتياجات البلدان النامية.

السؤال :من املعروف أنَّ تقنيات التصوير
اجلزيئي ُتستخدم يف أمراض القلب
والسرطان واالضطرابات العصبية .فكيف
يمكن أن ُتستخدم هذه التقنيات فيما يتعلق
بتشخيص األمراض املقترنة باخلرف ،مثل
مرض ألزهايمر؟
اجلواب :لقد تق َّدم التصوير الدماغي اجلزيئي تق ُّدماً
كبيراً خالل العقود القليلة املاضية .فمنذ تسعينات
القرن العشرين ،صار التصوير املقطعي باالنبعاث
البوزيتروين باستخدام املستحضر الصيدالين
اإلشعاعي فلوروديوكسي غلوكوز ومسح التروية
الدماغية باستخدام التصوير املقطعي احلاسوبي
باالنبعاث الفوتوين املفرد يم ِّثالن أداتين بالغتي
األهمية يف تمكين األطباء اإلكلينيكيين من تشخيص
العديد من االضطرابات الدماغية ،مثل مرض
ألزهايمر وغيره من أشكال اخلرف .ورغم أنَّه ال يمكن
يف الوقت الراهن عالج األمراض التن ُّكسية العصبية
بما يكفل الشفاء منها ،فإنَّها كثيراً ما تتطلَّب ُن ُهجا ً
دة لعالج األعراض وتخطيط الرعاية
خمتلف ًة وحم َّد ً
وتوفير اإلرشادات ملق ِّدمي الرعاية وأفراد األسرة.
أمر
ومقتضى ذلك َّ
أن زيادة دقة التشخيص التفريقي ٌ
ال غنى عنه من أجل حتسين رعاية املرضى.
ويف اآلونة األخيرة ،أصبح تصوير الصفائح النشوية
باستخدام التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيتروين
متاحاً يف السياقات اإلكلينيكية يف العديد من البلدان.
وتكشف هذه التقنية واحدة من العمليات الرئيسية
املس ِّببة للمرض واملرتبطة بمرض ألزهايمر .وهي
ِّ
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“ال يقتصر الهدف من هذه الجهود على
المساعدة في رعاية المرضى على الصعيد
ً
َّ
اليويم ،وإنما يشمل أيضا توفير معارف
ِّ
بالغة األهمية عن مسار المرض في حد
ذاته وهو ما سوف يساعد على تحسين
التطورات العالجية ”.
— ساتوشي مينوشيما ،رئيس قسم علوم
األشعة والتصوير  ،جامعة يوتاه،
الواليات املتحدة األمريكية

تختص حصراً برواسب البروتين غير الطبيعية التي
ُّ
ال
تقع يف مرض ألزهايمر ،وترسم صورة أكثر تفصي ً
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مقارنة باملقتفيات اإلشعاعية األكثر عمومية التي
كانت ُتستخدم يف املاضي .ويجري حال ًّيا تقييم
فائدتها اإلكلينيكية من خالل جتارب ُترى يف
مراكز متع ِّددة.
وتعكف األوساط البحثية على تقييم تكنولوجيات
جديدة أخرى للتصوير املقطعي باالنبعاث
البوزيتروين ،مثل تصوير رواسب بروتينات تاو
وتصوير الواسمات احليوية لاللتهابات .وال يقتصر
الهدف من ك ِّل هذه اجلهود على املساعدة يف رعاية
املرضى على الصعيد اليومي ،وإنَّما يشمل أيضا ً توفير
معارف بالغة األهمية عن مسار املرض يف ح ِّد ذاته
وهو ما سوف يساعد على حتسين التطورات العالجية.

السؤال :ملرض ألزهايمر وغيره من أمراض
أعراض واضحة .فما هي الفائدة
اخلراف
ٌ
اإلضافية التي يمكن أن يق ِّدمها التصوير
اجلزيئي يف تشخيص تلك األمراض وملاذا
ضروريا يف هذا الصدد؟
ُيع ُّد
ًّ

اجلواب :ال يحتاج جميع املرضى إىل استخدام
التصوير اجلزيئي لتشخيص حاالتهم .ففي واقع األمر،
تظهر األعراض الشائعة والنمطية على ٪90-٪85
من املرضى ،وهو ما يتيح لألطباء اإلكلينيكيين
أما التصوير
تشخيص حاالتهم بدقة على هذا األساسَّ .
مفيد يف احلاالت املعقَّدة ،أو حين توجد
اجلزيئي فهو ٌ
أي
أيضاً حاالت َمرضية أخرى وال يتب َّين على الفور ُّ
هذه األمراض هو الذي يمكن أن ُتعزى األعراض إليه.
فالسكتة الدماغية من احلاالت املرضية التي يشيع أن
يتزامن وقوعها مع اإلصابة بأمراض اخلرف (احلاالت
املرضية املصاحبة) .وقد تؤثِّر السكتة الدماغية
بمفردها على وظائف املخ ،ويمكن أن تتشابه بعض
أعراضها مع األعراض التي تس ِّببها أمراض اخلرف
التن ُّكسية العصبية .ويتيح التصوير اجلزيئي لألطباء أن
يم ِّيزوا ما بين احلالتين.

السؤال :يعيش يف البلدان النامية ُثلثا
املرضى الذين يعانون من اخلرف والبالغ
عددهم  44مليون ًا يف جميع أنحاء العامل.
وهذه التقنيات عالية التكلفة .فهل من
الواقعي أن يتمكَّ ن أولئك املرضى من
االستفادة من هذه األدوات التشخيصية؟
أن التصوير املقطعي باالنبعاث
اجلواب :رغم َّ
البوزيتروين باستخدام الفلوروديوكسي غلوكوز و/أو
مسح التروية الدماغية باستخدام التصوير املقطعي
احلاسوبي باالنبعاث الفوتوين املفرد هما من
التقنيات السائدة إىل ح ٍّد كبير يف العديد من البلدان
النامية ،فالتصوير اجلزيئي يقوم على تكنولوجيا
عالية التكلفة ال يمكن تطبيقها على جميع املرضى

الذين يعانون من اخلرف يف جميع أنحاء العامل.
وقضية التكلفة نفسها قائمة يف البلدان املتق ِّدمة
النمو أيضاً.
ومن أجل استخدام التصوير الدماغي اجلزيئي
عدة جمعيات
بأكبر قدر ممكن من الفعالية ،أصدرت َّ
يخص
مهنية “معايير لالستخدام املالئم” فيما
ُّ
التصوير الدماغي املقطعي باالنبعاث البوزيتروين.
وباالستعانة بتلك املعايير ،ينبغي أن يكون بوسعنا
أن نقصر استخدام هذه التكنولوجيا على احلاالت
التي تؤ ِّدي فيها إىل أكبر أثر ممكن يف رعاية املرضى،
ومن ث َّم احملافظة على مواردنا الثمينة .كما أنَّه
يجري تطوير اختبارات أقل تكلفة يمكن تطبيقها على
نطاق أوسع دون أن تتطلَّب استخدام التصوير العايل
التكلفة .ويف املستقبل ،ينبغي أن ُيغني استخدام تلك
التكنولوجيات عن االستخدام الروتيني لتكنولوجيات
التصوير األكثر تكلف ًة وتعقيداً ،ويؤمل أن يؤ ِّدي ذلك
إىل استخدام التصوير على نحو أكثر فعالية يف حال
وجود أعراض إكلينيكية حم َّددة ولفائدة املرضى ذوي
احلاالت التي تنطوي على مظاهر إكلينيكية معقَّدة.

تترأسه من
السؤال :هل يمكن أن تكلِّ منا عمَّ ا
َّ
املشاريع البحثية التابعة للوكالة؟
اجلواب :يمكن أن حتدث اإلصابة بأمراض اخلرف،
مثل مرض ألزهايمر ،باالقتران مع حاالت مرضية
السكَّري
أخرى مثل أمراض األوعية الدموية وداء ُّ
واإلصابة بفيروس نقص املناعة البشرية .وهذه
احلاالت املرضية املصاحبة شائعة يف البلدان
النامية .وبغية املساعدة يف جهود التشخيص التي
ستبذل يف املستقبل فيما يتعلق باملرضى الذين
ُ
مل تتح َّدد حالتهم بعد ،يتع َّين االضطالع بمزيد من
التحليل لالستنباطات املستمدَّة من التصوير الدماغي
للمرضى املعروف أنَّهم مصابون بهذه احلاالت
املرضية املصاحبة .والهدف من مشروع الوكالة هو
جمع وحتليل هذه االستنباطات التشخيصية املستم َّدة
من الصور الدماغية.
السؤال :كيف يمكن للوكالة أن تساعد —

بما يف ذلك من خالل هذا املشروع
البحثي — على زيادة فرص الوصول إىل
التصوير اجلزيئي يف هذا اجملال؟
اجلواب :هناك العديد من األمور التي يمكن للوكالة
أن تساعد فيها ،ومن أهمها إذكاء الوعي بهذه
التكنولوجيا وتثقيف األطباء واملرضى بشأن
الكيفية التي يمكن أن تدعم بها التدبير اإلكلينيكي
للخرف .ويمكن للوكالة أن تساعد على توسيع
نطاق توافر هذه التكنولوجيا يف البلدان النامية عن
طريق تقييم املوارد وتقديم الدعم وحشد التأييد يف
الدول األعضاء.
ِّ
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