
أكثر من نصف مرىض الرسطان إىل يحتاج 
العالج اإلشعاعي يف مرحلة ما من مراحل 

عالجهم. ويمكن أن تتغريَّ نتيجة العالج بشكل كبري 
إذا اختلف مقدار اإلشعاع ولو بنسبة ضئيلة كنسبة 
5٪ عن جرعة اإلشعاع املقصودة. ولتزويد املرىض 

بجرعات إشعاعية عالية الدقة، فمن الرضوري إعداد 
وتشغيل أجهزة القياس بشكل صحيح.

وقالت السيدة زاكيثي ل. م. مسيمانغ، مديرة اإلشعاع 
املؤين يف املعهد الوطني للقياس يف جنوب أفريقيا: 
»القياس الدقيق للجرعات جزء أسايس من العالج 
اإلشعاعي.« وأضافت: »وإذا كانت جرعة اإلشعاع 

منخفضة للغاية، فقد ال يمكن عالج الرسطان، ومن 
ا، فقد تكون لها آثار  ناحية أخرى، إذا كانت عالية جدًّ

جانبية ضارة.«

ويتمُّ قياس الجرعات اإلشعاعية باستخدام أجهزة 
ى أجهزة قياس الجرعات. وتؤدِّي  قياس محدَّدة تسمَّ

هذه األجهزة دوراً رئيسيًّا يف ضمان دقة »قياس 
الجرعات«، وهو علم قياس جرعات اإلشعاع وحسابها 
وتقييمها. ولضمان دقة قياس الجرعات، يجب معايرة 

ق  أجهزة القياس بانتظام. ويتمُّ ذلك عن طريق التحقُّ

من أداء األجهزة مقارنة باملعايري املرجعية الوطنية 

التي تحتفظ بها مختربات املعايرة الوطنية، مثل 

مختربات املعايرة الثانوية لقياس الجرعات. وهذه 

املعايري املرجعية يمكن إسنادها إىل النظام الدويل 

للوحدات وربطها به.

ائية فيزيائية يف اإلشعاعات  وقالت بوال توروي، أخصَّ

الطبية، وموظفة يف مخترب املعايري الثانوية لقياس 

الجرعات يف الوكالة: »ال يمكننا رؤية اإلشعاع، لذلك 

ات القياس تعمل بشكل  علينا التأكُّد من أن معدَّ

صحيح.« وأضافت: »تستند مستويات الجرعة 

املوصوفة يف العالج اإلشعاعي عادة إىل الدراسات 

والتوصيات الدولية. وللتأكُّد من أن الجرعات 

املستخدمة يف هذه التوصيات والتي تَُقاس بعد ذلك يف 

املستشفيات قابلة للمقارنة، يجب معايرة أجهزة قياس 

الجرعات، وتنسيق أساليب القياس. وتوفِّر مختربات 

املعايرة الثانوية لقياس الجرعات عمليات املعايرة 

ات قياس الجرعات، كما أنها تربط القياسات  هذه ملعدَّ

قة لقياس الجرعات.« باملعايري الدولية املنسَّ

ر مخترب قياس الجرعات التابع  يوفِّ
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

التدريب العميل عىل كيفية إجراء 
معايرة دقيقة لقياس الجرعات. 

)الصورة من: بوال توروي/الوكالة الدولية للطاقة الذرية(
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وأنشأت كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة 
الصحة العاملية شبكَة مختربات املعايرة الثانوية 

لقياس الجرعات ملساعدة البلدان عىل تحسني الدقة 
يف قياس الجرعات. وتضم هذه الشبكة 8٦ مخترباً 

للمعايرة الثانوية لقياس الجرعات، موجودة يف 
73 بلداً، وتوفر معايرة ملقاييس الجرعات. والهدف 

من الشبكة املذكورة املشرتكة بني املنظمتني هو تحسني 
الدقة واالتساق يف قياس الجرعات اإلشعاعية وتعزيز 

التعاون بني البلدان.

وقالت السيدة مسيمانغ: »إن مهارات التدريب واملشاركة 
أمر حيوي يف هذا املجال، حيث إن التكنولوجيا تتطور 
برسعة كبرية«، وأضافت: »بعض البلدان النامية تقوم 

اآلن فقط بإنشاء مختربات معايرة وطنية خاصة 
بها، وتوفر شبكَة مختربات املعايرة الثانوية لقياس 

الجرعات الدعم املطلوب بالضبط.«

 ويعمل مخترب قياس الجرعات التابع للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يف زايربسدورف بالنمسا، كمخترب 

مركزي لهذه الشبكة. وتُعاير معايري القياس الخاصة 
اناً، يف املخترب، خاصًة بالنسبة للبلدان  بالبلدان، مجَّ

التي ليس لديها إمكانية الوصول املبارش إىل مختربات 
املعايرة األولية للجرعات، وهي مختربات تحدد 

الكميات املستخدمة يف قياس جرعة اإلشعاع.

ويف حزيران/يونيه ٢٠19، افتتح مخترب قياس 
الجرعات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة 

ل خطي لزيادة تعزيز خدمات قياس  جديدة ملعجِّ

الجرعات واألمان اإلشعاعي يف جميع أنحاء العالم، 

وكذلك لدعم البحث يف مدونات جديدة ملمارسات قياس 

الت الخطية آالت تستخدم الكهرباء  الجرعات. واملعجِّ

إلنشاء حزم من األشعة السينية العالية الطاقة أو 

اإللكرتونات. ويشيع استخدامها لعالج الرسطان.

وقالت السيدة مي عبد الوهاب، مديرة شعبة الصحة 

ل الخطي الجديد،  البرشية بالوكالة: »مع املعجِّ

ستكون الوكالة قادرة عىل تلبية الطلب املتزايد من 

الدول األعضاء، بما يف ذلك املعايرة املبارشة ملقاييس 

الجرعات يف مختربات املعايرة الثانوية لقياس 

الجرعات«. وأضافت: »سيساعد هذا الدعم أيضاً يف 

ل  تحسني خدمات املراجعة ألكثر من 4٠٠ 3 معجِّ

خطي طبي يف املستشفيات يف البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط«.

وباإلضافة إىل خدمات املعايرة، يشارك مخترب قياس 

الجرعات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف 

أنشطة أخرى تدعم القياس الدقيق للجرعات يف جميع 

ن ذلك مقارنات ومراجعات  أنحاء العالم. ويتضمَّ

للجرعات تتيح ملختربات املعايرة الثانوية لقياس 

الجرعات واملستشفيات التحقُّق من أنهم يقومون 

بعمليات املعايرة والقياسات بشكل صحيح. كما يقدِّم 

املخترب التدريب ويضطلع بالبحث والتطوير يف مجايل 

قياس الجرعات والفيزياء اإلشعاعية الطبية.

“إن مهارات التدريب 
واملشاركة أمر حيوي يف هذا 
املجال، حيث إن التكنولوجيا 

 تتطور برسعة كبرية. 
وتقوم بعض البلدان النامية 
اآلن فقط بإنشاء مختربات 
معايرة وطنية خاصة بها، 

وتوفر شبكَة مختربات املعايرة 
الثانوية لقياس الجرعات 
 الدعم املطلوب بالضبط.”

 — زاكيثي ل. م. مسيمانغ، 
مديرة اإلشعاع المؤين في المعهد الوطني 

 للقياس في جنوب أفريقيا

 نظام معايرة مقام ملقياس 
جرعات العالج اإلشعاعي. 
)الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

مكافحة السرطان

ية، أيلول/سبتمبر  2019     28    |    مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ


