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 نشرة إعالمية فصلية تصدر عن قسم  الوقاية واألمان يف هيئة الطاقة الذرية السورية

العالج اإلشعاعي هو أحد خيارات املداواة (املعاجلة) الطبية اليت تستخدم يف مداواة األورام 
 السرطانية، إذ تستخدم األشعة املؤينة املنبعثة من املصادر املشعة لقتل اخلال السرطانية. 

تطبق املعاجلة اإلشعاعية يف معاجلة العديد من أنواع خمتلفة من السرطان وحوايل أربعة من أصل 
) سيكون العالج اإلشعاعي كجزء من اخلطة %40أشخاص الذين لديهم السرطان ( 10

العالجية اليت تشمل اجلراحة واملعاجلة الكيميائية. حيث ميكن أن تستخدم األشعة مبفردها أو 
 جمتمعة مع أي عالجات أخرى مثل اجلراحة أو العالج الكيميائي.

يتوقف عدد جلسات املعاجلة اإلشعاعية ومقدار اجلرعة اإلشعاعية اليت يتعرض هلا املريض على نوع 
الورم واملنطقة املصابة من اجلسم وغالبًا ما تقدم املعاجلة اإلشعاعية على جلسات يومية مبعدل 

 مخس جلسات أسبوعياً لفرتة ترتاوح ما بني األسبوعني وسبعة أسابيع. 
يشارك يف تطبيق املعاجلة اإلشعاعية فريق عمل متعدد االختصاصات يشمل على طبيب معاجلة 
ئي الطيب وفين املعاجلة اإلشعاعية. يعمل طبيب األورام على وضع خطة عمل قبل  األورام والفيز
البدء بتطبيق املعاجلة ويباشر يف عمليات التحضري للمعاجلة اإلشعاعية وتدعى هذه املرحلة حماكاة 
املعاجلة اإلشعاعية حيث جيرى خالهلا حتديد منطقة وحجم اهلدف (املنطقة اليت ستعرض 
إلضافة إىل حتديد املناطق السليمة  لإلشعاع) وعدد احلزم اإلشعاعية اليت ستستخدم يف املعاجلة 
ر اجلانبية احملتملة  دف تقليل اآل هلدف وآلية جتنها من التعرض لإلشعاع قدر املستطاع  احمليطة 
للمعاجلة. ومن املفيد هنا أن نذكر أن اإلقالع عن التدخني قد جيعل العالج اإلشعاعي أكثر 

ر اجلانبية احملتملة للعالج وفقاً للدراسات العلمية اليت جرت يف هذا اجملال.   فعالية وتقليل اآل
، واألشعة X-Rayتستخدم عادة التقنيات احلديثة يف التشخيص الطيب مثل األشعة السينية 

من أجل معرفة حجم وموقع الورم  MRIأو الرنني املغناطيسي  CT Scanningاملقطعية 
السرطاين. وتستخدم أجهزة احملاكاة للمساعدة يف وضع اخلطة العالجية وحتديد املعامالت 

 اهلندسية للحزمة اإلشعاعية.

توجه األشعة املؤينة من مصدر خارجي يف العالج اإلشعاعي اخلارجي حنو جسم املريض إلصابة 
لت لكو يصدر   60منطقة اهلدف وغالبا ما يكون املصدر املشع مسرع خطي أو جهاز معاجلة 

عنها أشعة عالية الطاقة ضمن حزمة إشعاعية حمددة بدقة وتوجه حنو منطقة اهلدف احملدد على 
املريض إما عرب زوا متعددة حول املريض أو من زاوية واحدة. ويتنقل اجلهاز من موضع ألخر 
دون أن يالمس جسم املريض الذي يكون مبفرده يف غرفة املعاجلة ويتم التواصل معه عرب نظام 
اتصال داخلي عند احلاجة. يف هذا النمط من العالج ال يصدر عن املريض أية أشعة وميكن 
للمريض أن ميارس األنشطة اليومية املعتادة عقب جلسة املعاجلة وذلك تبعًا حلالته الصحية 

مة.    والتواصل مع اآلخرين حبرية 
أما يف العالج 
اإلشعاعي الداخلي 
دخال  فيتم 
مصادر مشعة 
داخل جسم 
املريض كي تكون 
أقرب ما ميكن من 
منطقة اهلدف 
(أقرب إىل الورم). 
توضع هذه املصادر 
ملدة حمددة أو 

 دائمة ويتوقف ذلك على طبيعة املصدر املشع املستخدم واملنطقة املعاجلة. 
م) كما هو احلال يف سرطان  عند الزرع املؤقت للمصادر املشعة (عدد من الدقائق إىل بضعة أ
الرحم أو عنق الرحم، يوضع املصدر املشع داخل املهبل أثناء فرتة املعاجلة وتبقى املريضة يف غرفة 
رة املريضة بل ميكن التواصل  عزل خاصة داخل املستشفى طيلة فرتة املعاجلة وال ميكن القيام بز
معها عرب اهلاتف. أما يف حالة الزرع الدائم للمصادر املشعة كما هو احلال يف معاجلة الربوستات، 
يقوم اجلراح وطبيب األورام بغرس مصادر مشعة صغرية احلجم داخل منطقة اهلدف يف مواضع 
حمددة بدقة وعدد هذه املصادر حمسوب بدقة لتعطي جرعة إشعاعية حمددة لغدة الربوستات ولن 
يكون هناك أية خطورة على اآلخرين ألن كمية األشعة الناجتة صغرية جدًا وتفقد نشاطها 

  اإلشعاعية تدرجيياً على مر الزمن.
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 العالج اإلشعاعي
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مج مراقبة البيئة السورية إشعاعياا إىل حتقيق ما يلي:                                        ً                  يهدف بر

تباع إجراءات الطوارئ يف                                                                         . 1 توفري نظام لإلنذار املبكر للتصدي ألية شذوذات طارئة 
 خطة الطوارئ الوطنية.                    

ت النشاط اإلشعاعي البيئي يف أحناء سورية                                                                  . 2 مجع وتسجيل املعلومات عن مستو
ويف مواقع مراكز اهليئة أو غريها من املراكز ذات الشأن اإلشعاعي الختاذها منطلقا                                                                        

مج.         للرب
مراقبة انتقال النكليدات املشعة الناجتة عن إطالقات األعمال ذات الشأن واحلوادث                                                                          . 3

 النووية.        
طالقات األعمال ذات الشأن واحلوادث النووية                                                                         . 4 التأكد من تطبيق املعايري املتعلقة 

 إىل البيئة.          
مني محاية الناس والبيئة يف حال الشذوذات واخلروج عن املعايري مبا يتناسب مع                                                                      . 5

 الواقع والتثبت من حتقيق ذلك.                           
 

مج على أساس تنفيذ قياسات إشعاعية شاملة ومقارنتها بقيم اخللفية الطبيعية                                                                                 يقوم الرب
ا. أما اإلجراءات فتشمل:                                                                            للوقوف عند أية شذوذات مستقبلية لتحليلها ومعرفة أسبا

 . حمطات اإلنذار املبكر                   1
تستخدم تسع حمطات رصد إشعاعي موزعة يف أماكن خمتلفة على احلدود السورية لقياس                                                                        
معدل اجلرعة يف اهلواء بشكل مستمر حيث ترسل املعلومات إىل احملطة الرئيسية يف خمابر                                                                         
ستمرار. هذا وميكن أن حتدث هذه احملطات إنذاراا                                                                       ً  اهليئة بدمشق عن طريق خط هاتفي 
                    ٍ                                  ٍ لدى جتاوز مستوى إشعاعع حمدد الشيء الذي يشعر بوجود ارتفاعع يف تركيز النكليدات                    
ت املقاسة العظمى منها والدنيا والوسطية لكل                                                                               املشعة يف اهلواء. هذا وختزن كافة البيا

 ساعة.     
 
 . مراقبة اهلواء إشعاعياا                      ً 2

هذا وميكن رفع عدد مواقع القياس يف حالة إنشاء مراكز نووية جديدة على املناطق                                                                         
احلدودية أو داخل القطر. ويف حال تسجيل إنذار مبحطات الرصد اإلشعاعي البيئي،                                                                       

 يزداد تواتر مجع العينات ليصبح أسبوعياا (زمن مجع العينة أسبوع واحد).                                    ً                            
 
 . قياسات السقط اجلوي (الرتسيب)                            3

حتدد كميات السقط اجلوي بواسطة جوامع عينات مصنوعة من الستانلس ستيل مبساحة                                                                       
موزعة على مخسة مواقع يف سورية. تعرب هذه القياسات عن مقدار النشاط                                                                 2م   0.9

اإلشعاعي يف السقط اجلوي وهو ترسب النكليدات املشعة الصنعية املعلقة يف اجلو واليت                                                                         
ميكن أن ترتفع تراكيزها بوقوع احلوادث النووية أو إجراء جتارب نووية فوق األرض أو                                                                            

ت من منشآت نووية. جتمع العينات كل شهرين وحتلل إشعاعيا.                                                                       إطالقات نتيجة تسر
 
 . مراقبة الغذاء                 4

ت أو احملاصيل الزراعية واملواد الغذائية من النشاط اإلشعاعي                                                                               تعد مراقبة حمتوى النبا
وتغريها مع الزمن أمراا ضرور إما ملعرفة مقدار السقط اجلوي أو ملقارنتها مع املعايري                    ً      ً                                                   
ت وحماصيل وفق دراسات عديدة الستخدامها للمراقبة                                                                     واحلدود. اختريت عدة نبا
الدائمة. حتلل العينات ملعرفة حمتواها من النكليدات املشعة الصنعية وعلى وجه اخلصوص                                                                             
مصدرات غاما. هذا ويف حال تسجيل إنذار مبحطات الرصد اإلشعاعي البيئي، يزداد                                                                       
إلضافة إىل ذلك، قامت اهليئة بتأسيس مراكز                                                                              تواتر وعدد عينات الغذاء املراد مجعها. و
مراقبة حدودية لقياس النشاط اإلشعاعي وإعطاء وثيقة خلو للمواد الغذائية املستوردة                                                                              

 واملصدرة والرتانزيت وفق حدود ومعايري سورية.                                        
 
 . مراقبة الرتبة              5

مج يف معرفة مقدار السقط اجلوي والتأكد                              ً                                                 يستفاد من مراقبة الرتبة إشعاعياا يف هذا الرب
من وجود أية شذوذات عن قيم اخللفية الطبيعية نتيجة وقوع حوادث نووية أو                                                                     

موقعاا موزعة يف القطر وخاصة     ً                        11استخدامات عسكرية. جتمع عينات الرتبة وحتلل من                                           
على املناطق احلدودية. وتقاس إشعاعيا كل ستة أشهر. ويف حال تسجيل إنذار مبحطات                                                                         

 الرصد اإلشعاعي البيئي يزداد تواتر وعدد مجع العينات.                                                 
 
 . مراقبة بيئة املياه العذبة                          6

ا املصدر األساسي للشرب يف سورية. هذا وتشمل                             ً     ً                                              تعد مراقبة املياه العذبة أمراا ضرور كو
ر                                                                                ر الفرات و رين رئيسيني ومها  املراقبة مراقبة أكرب مصادر مياه الشرب اجلوفية وأكرب 

منطقة بناءاا على الدراسات           ً                 11العاصي. وفيما خيص عموم مياه الشرب جرى حتديد                                           
املنتهية حول حمتوى النشاط اإلشعاعي يف مياه الشرب يف سورية وسيجري مجع العينات                                                                        
ري الفرات                                                                          رية من  وحتليلها كل ستة أشهر وسيكتفي جبمع عينات رسوبيات وأحياء 
ر كل ستة أشهر. ويف حال تسجيل إنذار مبحطات                                                                       والعاصي من موقعني فقط على كل 

 الرصد اإلشعاعي البيئي يزداد تواتر وعدد مجع العينات.                                                 
 تسجيل إنذار مبحطات الرصد اإلشعاعي البيئي يزداد تواتر وعدد مجع العينات.                                                                   

 برنامج مراقبة البيئة السورية إشعاعي
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الصفحة 

 حتديد مساحة مقطع احلزمة اإلشعاعية مبساحة املنطقة املراد تصويرها.
 جيب استخدام واقيات الغدة الدرقية دائمًا نظرًا حلساسية أنسجة الغدة الدرقية

 العالية لألشعة املؤينة عند األطفال.
 استخدام أزمنة تصوير منخفضة عند األطفال نظراً لكون بنية األنسجة الفموية عند

 األطفال أصغر مقارنة بتلك عند البالغني.
ستمثال الوقاية اإلشعاعية لألطفال يف  ميكن احلصول على مزيد من اإلرشادات املتعلقة 
التصوير السين من موقع التحالف من أجل السالمة اإلشعاعية يف التصوير الطيب 

  .Imagegently.orgلألطفال 

حملافظة على صحة األسنان حيث يستخدم أطباء األسنان  يسهم التصوير اإلشعاعي 
األشعة السينية لتشخيص اآلفات أو األضرار غري املرئية أثناء الفحص البصري للفم، 
وينطبق ذلك أيضًا على األطفال أثناء تشخيص تسوس األسنان أو لتقييم النمو يف تقومي 
لبالغني فمن الضروري  األسنان. ومبا أن األطفال أكثر حساسية لإلشعاع املؤين مقارنة 
ختفيض مقدار جرعتهم اإلشعاعية وجتنب تكرار إجراء الصور الشعاعية غري املربرة وإتباع 

 التوصيات التالية:
 ينبغي تقييم احلاجة الستخدام األشعة السينية يف التصوير من أجل كل مريض وأال

يكون استخدامها روتينيًا أي أن يستخدم التصوير الشعاعي السين عندما يكون 
 ضروري يف التشخيص أو ملتابعة العالج.

 استخدام أسرع مستقبل ممكن للصورة اإلشعاعية وحبيث يستخدم الفيلم الشعاعي
مع وضع املعامالت التصويرية عند أخفض قيمة ممكنة تسمح  Fأو  Eالسريع  منط 

 حلصول على الصورة الشعاعية الرقمية.
) استخدام التصوير املقطعي املعتمد على احلزمة املخروطيةcone-beam CT عند (

 احلاجة امللحة فقط أثناء التشخيص أو التخطيط للعالج.
 حتديد مساحة املنطقة املراد تصويرها حبيث تكون على شكل مستطيل تنسجم

أبعاده مع مساحة مستقبل الصورة املستخدم يف التصوير الفموي الشعاعي         
)intraoral) أما يف حالة التصوير الشعاعي من خارج الفم ،(extraoral فيجب (

 
 . املسح اإلشعاعي يف حاالت الطوارئ                             9

 . مراقبة البيئة البحرية                       7
ت اإلشعاعية وغري اإلشعاعية إىل                      ً                                                   فذةة مبكن أن تصل منها امللو يعد الساحل السوري 
القطر وأن تؤثر على اإلنسان السوري، وميكن أن حيدث ذلك بطريق استهالك األمساك                                                                      
واألحياء البحرية األخرى. ونتيجة للدراسات اليت جرت يف اهليئة فلقد حددت عدة أنواع                                                                            
من األحياء البحرية اليت ميكن أن تستخدم كمشعرات للتلوث اإلشعاعي غري اإلشعاعي.                                                                        
حددت ثالثة مواقع على طول الشاطئ السوري وستجمع أمساك السردين والطحالب                                                                    
احلمراء وخس البحر ورخوي الباتيال وذلك مرتني يف العام وحتلل إشعاعياا. ويف حال ويف                                                             ً             

 حال تسجيل إنذار مبحطات الرصد اإلشعاعي البيئي يزداد تواتر وعدد مجع العينات.                                                                       
 
 . مراقبة البيئة اجملاورة للمنشآت                              8

ميكن أن توجد بعض اإلصدارات للبيئة اجملاورة للمنشآت اليت تستخدم أو لديها مواد                                                                         
مشعة وهلذا حددت هذه املنشآت وحددت النظائر املراد مراقبتها وفرتات املراقبة تبعاا                                                                          ً 
عداد                                                                         للممارسات وذلك للتأكد من تطبيق القواعد الناظمة، حيث تقوم كل منشأة 
مج املراقبة البيئية اخلاص للتأكد من مطابقتها للمعايري واحلدود الناظمة يف اجلمهورية                                                                                  بر

مج الوطين ملراقبة البيئة إشعاعياا.                                 ً                                     ً   مج جزءاا من الرب  العربية السورية. ويعد الرب
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دة إىل االنعكاس واالنتثار معاً. على  الز
أية حال، لقد بينت الدراسات البحثية 

-Brokenأمهية الظاهرة املسماة "

clouds effect دة سوية األشعة " يف ز
إلضافة إىل  فوق البنفسجية الشمسية. 
ذلك، أثبتت األحباث البيئية أن للغيوم 

 Cumulusالركامية املنخفضة "

clouds دة التعرض " دور هام يف ز
لألشعة فوق 

 

: "قد نصاب بضربة مشس يف  ال بد وأنه قد مر على مسامعنا قول ألحد أسالفنا حيذر
م الغائمة!"؛ فهذا القول حقيقة علمية ال ميكن جتاهلها. فمن املؤكد علميًا أن الغيوم  األ
ر  متتص األشعة فوق احلمراء واملرئية أكثر من األشعة فوق البنفسجية املسببة لعدد من اآل
الضارة مثل ضربة الشمس واحلروق الشمسية. فمنذ ستينيات القرن املاضي، ترسخ 
ن للغيوم دور إجيايب يف دعم التعرض لألشعة فوق البنفسجية الشمسية وذلك  االعتقاد 
استنادًا للمعطيات العملية امليدانية الناجتة عن الرصد املستمر لألشعة الشمسية. حتدث 
دة يف مؤشر األشعة فوق البنفسجية متتد من بضع نسب مئوية  بعض املختصون عن ز

). لقد بينت UVIيف مؤشر األشعة فوق البنفسجية الشمسية ( %50لتصل إىل حوايل 
م الغائمة  دة يف سوية األشعة فوق البنفسجية الشمسية أثناء األ بعض الدراسات أن الز

دة حىت 10و 1.5جزئيًا ترتاوح بني  م الصحوة، وقد متتد هذه الز ملقارنة مع األ  %
 ساعة  كاملة من الوقت. 

دة سوية األشعة فوق البنفسجية الشمسية مل حتدد  إن اآللية اليت تفسر دور الغيوم يف ز
بعد بشكلها النهائي؛ فلقد توجه بعض العلماء لتفسري هذه الظاهرة من خالل 

االنعكاسات املتتالية على حواف الغيوم، يف حني عزى  البعض اآلخر هذه           

جرى اختبار العديد من املواد القادرة 
على امتزاز املعادن الثقيلة مثل الفحم 
الفعال وأكاسيد بعض املعادن وبعض 
املواد الغضارية ذات املنشأ الطبيعي 
مثل سيليكات الصوديوم واألملنيوم 
يت وغريها. أما اليوم فقد  والبنتو
حازت بعض األكاسيد املعدنية 
النانوية (ذات األبعاد احلبيبية من مرتبة 

ا تتميز بقدرة عالية على االمتزاز وبسطح نوعي كبري 9-10 ) على اهتمام واسع حمليًا وعامليًا كو
مرتمربع، ومن أهم تلك األكاسيد نذكر أكاسيد  310جدًا يصل يف بعض األحيان ألكثر من 

املنغنيز، احلديد، األملنيوم، السرييوم، والقصدير النانوية. وعليه فإن معظم الدراسات العاملية 
نوية جديدة تتميز  زالة التلوث الكيميائي واإلشعاعي تعتمد على حتضري مواد  املهتمة 

دة فعالية أنظمة املعاجلة وخفض التكاليف املادية.   مبواصفات حمسنة تساهم بشكل كبري يف ز

يعد التعرض للمعادن الثقيلة والعناصر املشعة ولو برتاكيز منخفضة من املخاطر الرئيسة 
على صحة اإلنسان، ويعود هذا التعرض للنمو السريع لألنشطة الصناعية خالل العقود 
القليلة املاضية والذي أدى بدوره إىل تلوث املياه واهلواء والرتبة. وفقًا ملنظمة الصحة العاملية 
لت واألملنيوم والكروم  فإن أكثر العناصر خطورًة هي الرصاص والكادميوم والنحاس والكو
إلضافة إىل العناصر املشعة. وعليه فقد ازداد  واملنغنيز واحلديد والنيكل والزنك والزئبق 
لكل الباحثني يف  زالة هذه املعادن من املياه بفعالية عالية وهو ما يشكل حتد ً االهتمام 
جمال محاية البيئة، حيث اقرتح حىت اليوم العديد من الطرائق إلزالة هذه املعادن من املياه 

 بكفاءة مبا يف ذلك الرتسيب الكيميائي والتبادل األيوين واالمتزاز وغريها...
ت املعدنية وانتقاهلا من حملوهلا إىل سطح مادة صلبة  نه تراكم لأليو يعرف االمتزاز 
ملعادن  تسمى املادة املازة. ويعد االمتزاز أحد الطرائق اهلامة املستخدمة يف إزالة التلوث 
الثقيلة املستقرة واملشعة، ويوفر املرونة يف تصميم وتشغيل حمطات معاجلة احملاليل امللوثة.  
كما تتميز عمليات االمتزاز بكلفة مادية منخفضة وكفاءة عالية وسهولة يف التطبيق على 
جمال واسع، وعليه فإن استخدام االمتزاز اليوم يعد من أهم التقنيات الرئيسة إلزالة املعادن 

 الثقيلة والعناصر املشعة من املياه امللوثة.
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