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إزالة العقبات أمام الطب النووي
في بنغالديش
بقلم نيكول جاويرت

جاءت أ .تشودري إلى المعهد
الوطين للطب النووي والعلوم
المرتبطة به إلجراء فحص
تشخيصي لكليتيها.
(الصورة من :نيكول جاويرت ،الوكالة الدولية
للطاقة الذ ِّرية)

ازداد

“يولي الناس في بنغالديش
أهمية بالغة للتكلفة .ولو لم
ِّ
نكن نقدم الرعاية المدعومة
كما نفعل هنا في المعهد
الوطين ،لما استطاع الكثير
من الناس الحصول على الرعاية
اليت يحتاجونها”.
— ريحان حسين ،رئيس املعهد الوطني
للطب النووي والعلوم املرتبطة به،
بنغالديش

عدد األشخاص الذين يمكنهم احلصول على
الرعاية الطبية التشخيصية بتكلفة ميسورة
يف بنغالديش بثالثة أضعاف على مدى السنوات العشر
وسعت البالد نطاق خدمات الطب النووي
األخيرة ،إذ َّ
التي تق ِّدمها وعزَّزتها .وقد عمل املسؤولون يف القطاع
الصحي بال هوادة ،وبدعم من الوكالة ،من أجل بناء
نظام للطب النووي يض ُّم موظفين طبيين مد َّربين ج ِّيداً،
وإعداد أدوات تصوير متق ِّدمة ،ومصدر ف َّعال من حيث
التكلفة للمستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية التي
ال غنى عنها.
وقالت أ .تشودري ،إثر انتهائها من فحص طبي
لكليتيها يف املعهد الوطني للطب النووي والعلوم
املرتبطة به (املعهد الوطني) يف داكا“ :لقد أتيت اليوم
ألن هذا املرفق ج ِّيد للغاية ،وأيضاً ألنَّه ُي َع ُّد اخليار
َّ
األيسر من حيث التكلفة .ولو مل يكن هذا النوع من
املستشفيات العامة موجوداً ،ال أدري كيف كان بوسعي
احلصول على هذه املساعدة”.
واملعهد الوطني هو أحد مراكز الطب النووي املم َّولة من
احلكومة والتي أُنشئت يف خمتلف أنحاء بنغالديش يف
األعوام العشرين املاضية ،والبالغ عددها  15مركزاً.
ويجري املركز سنو ًّيا أكثر من  60 000من إجراءات
ُ
الطب النووي (انظر مر َّبع “العلوم”) يف جماالت طب
الكلى ،والدراسات الدماغية.
األورام ،وطب القلب ،وطب ُ
كما يو ِّفر اخلدمات العالجية للحاالت املرضية املرتبطة
بالغدَّة الدرقية وألمراض العيون.

ِّ
الذرية ،أيلول/سبتمبر 2017
 | 12مجلة الوكالة الدولية للطاقة

املسائل املتعلقة بالتكاليف
تؤ ِّدي املراكز املم َّولة من احلكومة مثل املعهد الوطني
دوراً مهمًّا لفائدة سكان بنغالديش البالغ عددهم
 170مليون نسمة ،وال س َّيما من يعيشون منهم حتت
خط الفقر ،والذين يم ِّثلون ربع هذا العدد.
وقال ريحان حسين ،رئيس شعبة طب القلب النووي
والتصوير املقطعي باالنبعاث البوزيتروين/التصوير
املقطعي احلاسوبي باملعهد الوطني“ :يويل الناس
يف بنغالديش أهمية بالغة للتكلفة .ولو مل نكن نق ِّدم
الرعاية املدعومة كما نفعل هنا يف املعهد الوطني،
ملا استطاع الكثير من الناس احلصول على الرعاية
التي يحتاجونها”.
أن الفحص الكلوي ،على غرار الفحص
وأوضح حسين َّ
الذي حصلت عليه السيدة تشودريُ ،ي َع ُّد
إجراء بسيطا ً
ً
يف جمال الطب النووي ،وهو يتيح لألطباء تقييم حالة
كليتي املريض ووظائفهما .وأضاف“ :يف املمارسة
الطبية يف القطاع اخلاص ،تبلغ تكلفة هذا النوع من
اإلجراءات ما ال يقلُّ عن خمسة أضعاف تكلفته يف
املعهد الوطني”.
ومنذ إنشاء املعهد الوطني ،عمل املعهد مع خبراء
الوكالة على شراء املعدات وتلقِّي التدريب وإجراء
البحوث بغية مواصلة تعزيز وصقل الرعاية املق َّدمة
للمرضى .واليوم يمارس أطباء املعهد أيضاً التدريس
لفائدة طالب الطب.
وتشمل خطط املعهد الوطني تركيب آلة إضافية من آالت
التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيتروين/التصوير
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املقطعي احلاسوبي ،وإنشاء مرفق سيكلوتروين إلنتاج
املستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية األساسية — وهي
متخصصة حتتوي على كميات صغيرة من املواد
عقاقير
ِّ
املش َّعة (انظر مر َّبع “العلوم”).

وقالت نسرين سلطانة ،األستاذة املساعدة باملعهد:
“بعد تركيب اآللة اجلديدة للتصوير املقطعي باالنبعاث
البوزيتروين/التصوير املقطعي احلاسوبيَّ ،
نتوقع
أن يزيد عدد املرضى الذين يمكننا تقديم اخلدمة لهم
أسبوع ًّيا باستخدام اآلالت املتوفِّرة لدينا إىل الضعف
تقريباً .وسوف يساعدنا وجود سيكلوترون داخل
املعهد على إنتاج املستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية
املستخدمة يف فحوص التصوير املقطعي باالنبعاث
البوزيتروين بطريقة ف َّعالة من حيث التكلفة”.

إنتاج املستحضرات الصيدالنية
اإلشعاعية
يف الوقت الراهن ،ترد غالبية املستحضرات الصيدالنية
املستخدمة يف مراكز الطب النووي يف
اإلشعاعية
َ
بنغالديش من خمتبر إنتاج النظائر املش َّعة الكائن
يف معهد العلوم والتكنولوجيا النووية التابع لهيئة
الطاقة الذ ِّرية يف بنغالديش والواقع يف سافار ،على
مشارف داكا .ويعتمد اخملتبر على مفاعل بحوث قدرته
 3ميغاواط يف تطوير وتوريد املستحضرات الصيدالنية
اإلشعاعية التي ُتستخدم فيما يربو على  500 000إجراء
تضطلع به مراكز الطب النووي سنو ًّيا.

نظير مش ٌّع ُيستخدم
وباإلضافة إىل اليود ،131-وهو
ٌ
يف املقام األول يف تشخيص وعالج احلاالت املرضية
املتصلة بالغ َّدة الدرقيةُ ،ينتج اخملتبر مو ِّلدات
املوليبدينوم/99-التكنيتيوم 99-شبه املستقر.
والتكنيتيوم 99-شبه املستقر هو نظير مشع ُيستخدم
يف ما يزيد على  ٪80من إجراءات الطب النووي .وينتج
اخملتبر أسبوع ًّيا ما بين  18و 20مولِّداً — وهي أجهزة
ُتستخدم الستخالص التكنيتيوم 99-شبه املستقر من

املوليبدينوم 99-لالستخدام يف األغراض الطبية —
بتكلفة أقلَّ كثيراً من استيراد املولِّدات اجلاهزة .وقد
أُنشئت مرافق اخملتبر من خالل مشاريع تعاون تقني
تابعة للوكالة.
ومن خالل التعاون مع الوكالة ،توجد لدى اخملتبر اآلن
معتمدة من املنظمة الدولية لتوحيد
أيضاً غرفة نظيفة
َ
املقاييس إلنتاج احلزم غير املش َّعة التي ُتستخدم يف
حتضير املستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية احملتوية
على التكنيتيوم 99-شبه املستقر الستخدامها يف
اإلجراءات التشخيصية.

مع زيادة عدد السكان في بنغالديش،
سوف يحتاج مزيد من الناس إلى
خدمات في مجال الطب النووي
ِّ
مثل الخدمات اليت يقدمها المعهد
الوطين للطب النووي والعلوم
المرتبطة به.
(الصورة من :نيكول جاويرت ،الوكالة الدولية
للطاقة الذ ِّرية)

وقال م .عزيز احلق ،رئيس شعبة إنتاج النظائر املش َّعة
بمعهد العلوم والتكنولوجيا النووية التابع لهيئة الطاقة
الذ ِّرية يف بنغالديش“ :لدينا أيضاً خطة ملفاعل جديد
بقدرة تتراوح بين  20و 30ميغاواط خالل السنوات العشر
املقبلة .وعندها سيكون بوسعنا إنتاج النظائر حمل ًّيا،
وبعد ذلك ربما يكون بوسعنا أن نو ِّردها إىل بلدان أخرى”.

العلوم

ما هو الطب النووي؟
أي عضو أو هيكل داخل اجلسم .وتكفل هذه التقنيات معلومات فريدة ،وتنطوي
ُتستخدم تقنيات الطب النووي يف أغلب األحيان لتقييم وظيفة ِّ
على إمكانية الكشف عن األمراض يف املراحل املبكِّرة.
متخصصة ُتس َّمى باملستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية وحتتوي على
وتقع غالبية إجراءات الطب النووي داخل اجلسم باستخدام عقاقير
ِّ
نويدات مش َّعة .وعندما تدخل هذه العقاقير إىل اجلسم ،تتفاعل مع بعض األنسجة أو األعضاء .وباالستعانة بجهاز كشف خاص خارج اجلسم،
مثل الكاميرات التي تعمل بأشعة غاما ،يمكن الكشف عن كميات اإلشعاع الصغيرة املنبعثة من العضو أو النسيج .وبعد ذلك يمكن للكاميرا أن
تترجم هذه املعلومات إىل صور للنسيج أو العضو املعني .وباستخدام املستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية ،يمكن لألطباء أن يحصلوا على
معلومات دقيقة عن العضو أو النسيج ،وكذلك عن وظائف جملة من األعضاء منها القلب والكليتان والكبد.
ويستخدم الطب النووي أيضاً لعالج بعض األمراض واحلاالت الصحية .حيث يختار األطباء كميات صغيرة من املستحضرات الصيدالنية
ُ
اإلشعاعية التي تمتصها بعض أجزاء اجلسم بنسب أكبر وفعالية أعلى مقارنة بسائر أجزاء اجلسم .ويتيح لهم هذا األمر استهداف مناطق
مع َّينة أثناء العالج .وتعمل كميات اإلشعاع الصغيرة يف املستحضرات الصيدالنية اإلشعاعية على قتل اخلاليا املتس ِّببة يف احلالة الصحية،
بأقل قدر ممكن من التأثير على سائر اخلاليا يف املنطقة احمليطة ويف بقية اجلسم.
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