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

شهد   جمال   الطب   يف   القرنني   املاضيني   تقدماً   مل   يسبق   له   مثيل،   فباإلضافة   إىل   

االجنازات   املهمة   يف   هذا   اجملال   كلقاح   اجلدري   واملضادات   احليوية،   أدى   اكتشاف   

اإلشعاع   والنكليدات   املشعة   واستخدامها   يف   الطب   إىل   توفري   محاية   أكثر   تنوعاً   

وفعاليةً   وخيارات   عدة   لتشخيص   وعالج   الكثري   من   احلاالت   املرضية.   وميكن   اآلن   

ألمراض   عديدة   مثل   السرطان،   واليت   كانت   تعدُّ   مميتة   وال   ميكن   السيطرة   عليها،   أن   

ستخدام   التقنيات    جيرى   تشخيصها   يف   وقت   مبكر   ومعاجلتها   بشكلٍ   أكثر   فعالية   

حة   فرصة   أكرب   لشفاء   الكثريين   من   املرضى.   وحتتل   هذه    لتايل   إ النووية،   و

التقنيات   مكانة   أكرب   من   أي   وقت   مضى   بسبب   ارتفاع   نسبة   الوفيات   النامجة   عن   

د   واليت   تعدُّ    أمراض   السرطان   أو   أمراض   القلب   واألوعية   الدموية   اآلخذة   يف   االزد

 من   بني   التهديدات   الصحية   الرائدة   على   مستوى   العامل.   

عملت   الوكالة   الدولية   للطاقة   الذرية   وعلى   مدى   أكثر   من   مخسني   عاماً   على   

لتعاون   مع   الدول   األعضاء    تشجيع   استخدام   التقنيات   النووية   يف   جمال   الطب   

دف    واملنظمات   األخرى   من   خالل   العديد   من   املشاريع   والربامج   واالتفاقات.   و

الوكالة   إىل   تقدمي   املساعدة   لبناء   قدرات   الدول   األعضاء   يف   هذا   اجملال   ومن   أجل   

توفري   رعاية   صحية   عالية   اجلودة   يف   مجيع   أحناء   العامل   وعلى   وجه   اخلصوص   البلدان   

النامية.   ومنذ   أن   بدأت   الوكالة   عملها   يف   صحة   اإلنسان،   أصبح   استخدام   

التقنيات   النووية   يف   جمال   الطب   واحدة   من   التطبيقات   السلمية   األكثر   انتشارا   

 للطاقة   الذرية.

خنصص   هذا   العدد   من   نشرة   الوقاية   اإلشعاعية   وأمان   املصادر   املشعة   بعض   ما   

من   نشرة   الوكالة   الدولية      2014-لشهر   كانون   األول   4-55جاء   يف   العدد   

للطاقة   الذرية   والذي   يسلط   الضوء   على   التطبيقات   اإلشعاعية   يف   جمال   الطب   

   اإلشعاعي   والتكنولوجيا.

 1الصفحة   

 التطبيقات   االشعاعية   يف   الطب



 نشرة   الوقایة   اإلشعاعیة   وأمان   المصادر   المشعة

نقدم   فيما   يلي   حملة   عامة   عن   املوضوعني   الرئيسيني   يف   التطبيقات   اإلشعاعية   الطبية   
 ومها   الطب   النووي   والعالج   اإلشعاعي.
 تقنيات   التشخيص   يف   الطب   النووي

يعدُّ   الطب   النووي   أحد   جماالت   الطب   الذي   يستخدم   كمية   ضئيلة   من   املواد   
لنظائر   املشعة،   يف   تشخيص   وعالج   العديد   من   احلاالت    املشعة،   واليت   تسمى   
املرضية   مثل   أنواع   معينة   من   السرطان   وأمراض   اجلهاز   العصيب   أو   القلب.   تستخدم   
النظائر   املشعة   يف   الطب   النووي   لتوفري   معلومات   تشخيصية   حول   اجلسم.   وميكن   
تقسيم   التقنيات   يف   هذا   اجملال   بشكل   عام   إىل   نوعني:   اإلجراءات   اليت   تتم   خارج   

 )In vivoوالتطبيقات   يف   اجلسم   احلي   In (vitro   )اجلسم   (أو   يف   املخترب   
تطبق   إجراءات   التشخيص   يف   املخترب   خارج   اجلسم،   كما   هو   احلال   يف   أنبوب   
دف   هذه   اإلجراءات،   مثل   املقايسة   أو   اختبار    االختبار   أو   صحن   اإلنبات.   و

،   يف   جمال   الطب   النووي   immunoradiometricقياس   املناعة   اإلشعاعية   
إىل   حتديد   االستعداد   آلفات   مرضية   معينة   يف   املقام   األول   وكذلك   يف   التشخيص   
ستخدام   التنميط   اجليين   والتنميط   اجلزيئي   جملموعة   متنوعة   من   اآلفات   اليت    املبكر   
ميكن   أن   ترتاوح   من   حتديد   التغريات   يف   اخلال   السرطانية   وصناعة   الورم،   إىل   قياس   
ت   الغذائية   أو   يف    ت   والفيتامينات   واألدوية   للكشف   عن   االضطرا وتتبع   اهلرمو

. ت   البكتريية   والطفيلية   مثل   السل   واملالر إلضافة   إىل   االلتها  الغدد   الصماء،   
تشكل   اإلجراءات   غري   التدخلية   ضمن   اجلسم   غالبية   ما   يتم   القيام   به   يف   جمال   
الطب   النووي.   وتتطلب   هذه   اإلجراءات   استخدام   املواد   الصيدالنية   املشعة   واليت   
حتدد   بعناية   املواد   املشعة   اليت   ستمتص   داخل   جسم   املريض،   واليت   تستهدف،   نظراً   

خلصائصها   الكيميائية   احملددة،   أنسجة   أو   أعضاء   معينة   مثل   الرئتني   أو   القلب،   من   
ضطراب   وظيفة   هذه   األعضاء   أو   تعريضها   للتلف.   يتم   التعرف    دون   أن   تتسبب   
ستخدام   كاشف   خاص   مثل   الغاما   كامريا   والذي   يوضع   خارج    على   هذه   املواد   
اجلسم   ويكون   قادراً   على   كشف   الكميات   الصغرية   من   اإلشعاع   املنبعث   من   هذه   
ا   فيما   بعد   على   هيئة   صور   ثنائية   األبعاد   أو   ثالثية   األبعاد    املادة   وترمجة   معلوما

 لنسيج   أو   عضو   حمدد.
إلصدار   البوزيرتوين       من   أشهر   هذه   التقنيات      (PET)يعدُّ   التصوير   املقطعي   

وأسرعها   منواً،   حيث   يستخدم   األطباء   جتهيزات   خاصة   للمسح   املقطعي   لإلصدار   
البوزيرتوين   من   أجل   تتبع   عمليات   كيمياء   اجلسم   ووظيفة   األعضاء   على   املستوى   
لعديد   من    اجلزيئي،   مما   يسمح   برصد   أية   تغيريات   طفيفة   يف   مرحلة   مبكرة   مقارنة   
إلصدار    التقنيات   التشخيصية   األخرى.   وكما   ميكن   دمج   املاسح   

مع   تقنيات   املسح   األخرى   مثل   التصوير   اإلشعاعي   املقطعي   من       PETالبوزيرتوين
 أجل   تعزيز   سرعة   ودقة   وفائدة   التصوير   الطيب   النووي.

وخالفا   لصورة   األشعة   السينية   التقليدية   اليت   تعطي   تفاصيل   تشرحيية،   تكشف   
تقنيات   الطب   النووي   املذكورة   أعاله   كيفية   عمل   وظائف   اجلسم   عرب   إظهار   أهم   
الفيزيولوجيات   احلركية   أو   حمددات   الكيمياء   احليوية   يف   اجلزء   املستهدف   من   اجلسم.   
وتساعد   املعلومات   املقدمة   من   خالل   هذه   اإلجراءات   التشخيصية   مع   صور   
ا    لتايل   فإ األشعة   السينية   الطبيب   يف   حتديد   حالة   وظيفة   األعضاء   املختلفة،   و
تسهم   يف   عملية   اختاذ   القرارات   احلامسة   يف   تقدمي   العالج   املناسب   الحتياجات   

املريض

 مقدمة   موجزة   يف   الطب   النووي   واملعالجة   االشعاعية

 
مكان   األطباء   اليوم    مع   اكتشاف   اإلشعاع   واستخدامات   املواد   املشعة   يف   الطب   أصبح   

 توفري   محاية   أكثر   فعالية   للمرضى   عرب   خيارات   متعددة   من   التشخيص   واملعاجلة

 2الصفحة   

تستخدم   الغاما   كامريا   يف   كشف   أثر   املواد   الصيدالنية   املشعة   يف   جسم   املريض   من   أجل   
 .توليد   الصور   التشخيصية
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 العالج   اإلشعاعي

ألشعة،   فرعاً   من   فروع   الطب   الذي   يعتمد    يُعدُّ   العالج   اإلشعاعي،   أو   املعاجلة   

على   استخدام   اإلشعاع   يف   معاجلة   مرض   السرطان.   فقد   مت   تصميم   العالج   

.   ففي   حالة   السرطان،    اإلشعاعي   حبيث   يستخدم   اإلشعاع   الستهداف   وقتل   اخلال

   ً يتم   تسليط   اإلشعاع   على   الورم   السرطاين،   أو   على   كتلة   من   اخلال   اخلبيثة   مؤد

لتايل   احلد   من   حجم   الورم،   أو   اختفاء    ذلك   إىل   تلف   اخلال   املستهدفة   وقتلها   و

كتلته   يف   بعض   احلاالت.   ويوجد   ثالثة   أنواع   رئيسة   من   اخليارات   يف   العالج   

املعاجلة   الشعاعية   اخلارجية،   العالج   اإلشعاعي   املوضعي   والعالج    :اإلشعاعي

 لنظائر   املشعة.

تسلط   املعاجلة   اإلشعاعية   اخلارجية   حزمة   أو   جمموعة   حزم   من   اإلشعاع   الستهداف   

مناطق   معينة   من   جسم   املريض.   وتصمم   حزمة   األشعة   حبيث   تقلل   قدر   اإلمكان   

من   تعريض   اخلال   السليمة   إىل   اإلشعاع،   يف   حني   تتحكم   أو   تقتل   اخلال   

ت   و/أو   األشعة   السينية،    السرطانية.   ميكن   أن   تتكون   حزمة   األشعة   من   اإللكرتو

ت   أو    جلسيمات   من   الربوتو وأشعة   غاما،   وكما   ميكن   أن   تتكون   يف   حالة   املعاجلة   

ت   الكربون.   يف   بعض   احلاالت،   ميكن   أن   يستخدم   األطباء   هذه   احلزم   خالل    أيو

العمليات   اجلراحية   حيث   ُيستخدم   اإلجراء   اجلراحي   لكشف   مكان   الورم   من   أجل   

الستهداف   املباشر   لكتلته،   ويدعى   هذا   النوع   من   اإلجراء  السماح   لإلشعاع   

 لعالج   اإلشعاعي   أثناء   العملية   اجلراحية.   

لقرب   من    يتمثل   العالج   اإلشعاعي   املوضعي   بوضع   مصادر   اإلشعاع   داخل   أو   

منطقة   جسم   املريض   اليت   تتطلب   العالج.   فعلى   سبيل   املثال،   يف   حالة   سرطان   

عنق   الرحم،   ميكن   وضع   املصادر   املشعة   مباشرة   يف   الرحم   من   أجل   استهداف   كتلة   

عنق   الرحم.   كما   يسمح   العالج   اإلشعاعي   املوضعي،   وعلى   عكس   املعاجلة   

حلزمة   اخلارجية،   بتسليط   جرعات   عالية   من   اإلشعاع   على   الورم   مع    الشعاعية   

 اخنفاض   يف   احتمال   تعرض   األنسجة   السليمة   احمليطة   به   إىل   أدىن   حد   ممكن.

لنكليدات    سم   العالج    لنظائر   املشعة   املعروف   أيضا    ميكن   استخدام   العالج   

املشعة   يف   معاجلة   جمموعة   من   اآلفات   الصحية،   مثل   السرطان   وأمراض   الدم،   أو   

تلك   اليت   تصيب   الغدة   الدرقية.   يتطلب   هذا   العالج   استخدام   كميات   صغرية   من   

،   واليت   ُتدخل   يف   اجلسم   عن   90-أو   اإليرتيوم   177-املواد   املشعة،   مثل   اللوتيتيوم

ً   أو   عرب   طرق   أخرى   لتستهدف   أجزاء   اجلسم   املختلفة   أو    طريق   الوريد   أو   فمو

جيري   اختيار   املواد   املشعة   املستخدمة   يف   هذه   املعاجلة      .بعض   األعضاء   فيه   للمعاجلة

من   خالل   دراسة   خصائصها   النظريية   أو   الكيميائية،   أخذين   يف   احلسبان   امتصاص   

بعض   أجزاء   اجلسم   للنظائر   املشعة   بشكل   فعال   أكثر   من   أجزاء   اجلسم   األخرى،   

ستهداف   مناطق   معينة   خالل   عملية   املعاجلة  .والذي   يسمح   لألطباء   

 

-PETيكشف   املاسح   
CT     عن   تركيز   املواد

الصيدالنية   املشعة   داخل   
جسم   املريضة   مشرياً   إىل   
املكان   الذي   يتطلب   
إجراء   استقصاء   إضايف   له   

  من   قبل   الطبيب

 مقدمة   موجزة   يف   الطب   النووي   واملعالجة   االشعاعية
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لوجبات   السريعة،   املنتشرة   يف    ت   القلبية   واخلفقان   وارتفاع   الضغط   الدموي    حاالت   النو

لدول   اليت   لديها   نسب   مرتفعة   من   كبار   السن،   ولكن   احلقيقة    الدول   الغنية،   أو   تُربط   

%   من   حاالت   األمراض   القلبية   الوعائية   حتدث   يف   الدول   ذات   الدخل   80هي   أن   

 املنخفض   واملتوسط   وهذه   هي   الدول   األكثر   حاجة   للمساعدة.

 التصوير   النووي   لألمراض   القلبية   الوعائية:

يستخدم   األطباء   تقنية   التصوير   النووي   "للنظر"   إىل   داخل   قلب   املريض   ومعرفة   كيفية   

عمله   وتفحص   احلالة   العامة   له   لكي   جيروا   تشخيصاً.   يعدُّ   تصوير   تروية   العضلة   القلبية            

)MPI   ّإحدى   تقنيات   التصوير   املتطورة   وترتكز   هذه   الطريقة   على   حقن   قّفاء   مشع   (

(مركب   ُيستبدل   فيه   نظري   مستقر   بنظري   مشع   ميكن   تتبعه   واقتفاء   أثره   أثناء   حتركه   ضمن   

اجلسم)   ويتموضع   هذا   القفاء   يف   العضلة   القلبية   للمريض   بكمية   تتناسب   وكمية   الدم   

الذي   يروي   العضلة   القلبية.   ُيصدر   القفاء   املشع   كمية   صغرية   من   اإلشعاع   والذي   ميكن   

التقاطه   من   قبل   كامريا   حساسة   ومن   مث   جيري   تشكيل   الصور.   ُتظهر   الصورُ   مدى   جودة   

لدم.   ميكن   أن   ميارس   املريض   بعض   التمارين   على    تزويد   (أو   تروية)   العضلة   القلبية   

دة   تدفق   الدم   إىل   القلب    بتة   يف   أثناء   إجراء   االختبار   وذلك   لز بساط   متحرك   أو   دراجة   

حة   اجملال   للطبيب   لكي   يتعّرف   على   أداء   القلب   أثناء   اجلهد   العضلي.   وإل

)   يف   مكافحة   األمراض   أو   اآلفات   IAEAتساعد   الوكالة   الدولية   للطاقة   الذرية   (

)   من   خالل   مساعدة   الدول   األعضاء   فيها   على   CVDsالقلبية   الوعائية   (

استخدام   العلوم   النووية   والتقنيات   لتتبع   ومراقبة   تلك   األمراض.   تسمح   تقنيات   

ن   يلقوا   نظرة   إىل   داخل   أجسام   املرضى   لريوا   كيفية   عمل    التصوير   النووي   لألطباء   

األعضاء   من   دون   التعرض   ألخطار   أي   عمل   جراحي.   تقتل   األمراض   القلبية   

الوعائية   عدداً   من   األشخاص   أكثر   من   أي   شيء   آخر   على   الكرة   األرضية.   تقدِّر   

%   من   كل   الوفيات   يف   عام   30)   أنه   قرابة   WHOمنظمة   الصحة   العاملية   (

 كانت   بسبب   األمراض   القلبية   الوعائية.   2008

 ماهي   األمراض   القلبية   الوعائية؟

ت   اليت   ميكن   أن   تصيب   القلب    األمراض   القلبية   الوعائية   هي   جمموعة   من   االضطرا

واألوعية   الدموية   لشخص   ما؛   وهي   ترتاوح   من   أمراض   تصيب   أوعية   دموية   حمددة   

ألعضاء   أو   عضالت،   مثل   مرض   القلب   التاجي   أو   اعتالل   الشرايني   احمليطية،   

وصوالً   إىل   جلطات   دموية   وعيوب   خلقية   قلبية   وأضرار   تصيب   العضلة   القلبية   نتيجةً   

ألمراض   جهازية   مثل   ّمحى   الروماتيزم.   إن   جمال   األمراض   القلبية   الوعائية   واسع   

وميكن   أن   يصيب   أشخاصاً   من   خمتلف   املهن   واالختصاصات.   يف   حني   تُربط   غالباً   

 4الصفحة   
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ألن   التقنيات   النووية   هي   أداة   هامة   يف   التشخيص   وتوجهنا   حنو   التدخالت   املناسبة   يف   

 األمراض   القلبية   الوعائية.

 الدور   التعليمي:

إن   التعليم   وتبادل   املعرفة   هو   مفتاح   التعامل   مع   األمراض   القلبية   الوعائية   وجيري   حالياً   

ألمراض   القلبية   الوعائية   على   مستوى    اختاذ   اإلجراءات   لنشر   أحدث   األحباث   املتعلقة   

،   عقدت   الوكالة   الدولية   للطاقة   الذرية   مؤمترها   الدويل   األول   2013يف   عام      .العامل

،   (IMIC 2013)للتصوير   الطيب   املتكامل   يف   جمال   أمراض   القلب   واألوعية   الدموية   

م   ومجع    من   الدول   األعضاء،       91مشاركاً   من    350وكان   مؤمتراً   مكثفاً   ملدة   مخسة   أ

جرى      .لتبادل   املعارف   واخلربات   ونتائج   البحوث   حول   موضوع   األمراض   القلبية   الوعائية

 

 ما   وراء   الطب   السريري:

إن   دعم   الوكالة   للتقنية   النووية   والتصوير   سوف   يوصل   مكافحة   األمراض   القلبية   الوعائية   

إىل   ما   وصلت   إليه   اآلن   حيث   أن   اخلطوط   األمامية   هلذه   املعركة   ُختاض   يف   الواقع   يف   كل   

ألمراض   القلبية   الوعائية   ويف   كل   مريض   ُحيتمل   إصابته.   يف   حني   قد   تكون    مريض   

لنسبة   لبعض   الناس   ال   مفر   منها،   فإن   معظم   األمراض   القلبية    األمراض   القلبية   الوعائية   

الوعائية   ميكن   الوقاية   منها   من   خالل   معاجلة   عوامل   اخلطر   وعن   طريق   إجراء   محلة   

لتعزيز   الوقاية.   أظهرت   الدراسات   أن   التدخني   واخلمول   البدين   والنظام   الغذائي   غري   

ألمراض   القلبية   الوعائية،   إال   أنه   أيضاً   ميكن    دة   خطر   اإلصابة    الصحي   ميكنهم   ز

التحكم   فيهم   من   خالل   خيارات   منط   احلياة.   حىت   عندما   حيقق   سكان   البلد   معدالً   

حة   خيارات    ألمراض   القلبية   الوعائية،   فإنه   سيكون   من   املهم   إ منخفضاً   من   اإلصابة   

غري   مكلفة   وفعالة   من   حيث   التكلفة   لتقصي   ومراقبة   األمراض   القلبية   الوعائية،   وهلذا   

  سيستمر   التصوير   النووي   ليكون   أداة   قيمة   يف   هذا   اجملال.

 5الصفحة   

 نظرة   على   األمراض   القلبية   الوعائية   ودور   الوكالة   الدولية   للطاقة   الذرية:

،   اجتماعاً   حول   مراجعة   تصميم   2014استضافت   الوكالة،   يف   تشرين   األول   

مج   التقين   للتعاون   يف   منطقة   أمريكا   الالتينية.   شارك،    مج   إقليمي   ضمن   الرب بر

ئي   طيب   نووي   يعمل   يف    ندو   موت"،   فيز خالل   االجتماع،   كالً   من   السيد   "فري

ئب   مدير    عيادة   يف   مونتيفيديو   يف   األوروغواي،   والسيدة   "أماليا   بيكس"،   

.   وقد   أوضح   السيد   "موت"   ملاذا   يتم   إجراء    األحباث   يف   معهد   طب   القلب   يف   كو

قبل   تنفيذ   إجراءات   تشخيصية   أكثر   تعقيداً   وخطورة   وملاذا   هذه      MPIتصوير   

هي   تقنية   "حارس      MPIالتقنية   هامة   يف   عيادته   بقوله:   إن   طريقة   التصوير   

 –البوابة"   وهي   رخيصة   نسبيا   وليس   هلا   عملياً   أي   خطر   على   معظم   السكان   

وتعطينا   الكثري   عن   القلب   وعمله.      -ولكن   ال   نستخدمها   على   النساء   احلوامل   

هناك   طرائق   أخرى   لقياس   أداء   القلب   منها   طريقة   ختطيط   القلب   (ختطيط   القلب   

ضعة   ولكنها،   لسوء    ئي)   وختطيط   صدى   القلب   وهي   تقنيات   آمنة   وغري    الكهر

احلظ،   ال   خترب   دائما   ما   يكفي   عن   حالة   املريض   وتكون   عادة   اخلطوة   األوىل   

لتشخيص   مرض   أو   آفة   قلبية   وعائية.   يوجد   أيضاً   عدة   تقنيات   تشخيصية   شاملة   

ألشعة   السينية   والذي   ينطوي   على   إدخال    مثل   تصوير   األوعية   (تقنية   التصوير   

ن)   ولكن   هلذه   التقنية   جانب   جراحي   وهناك   درجة   صغرية   جداً،    قثطرة   يف   شر

 ولكنها   موجودة،   من   اخلطورة؛   لذا   حناول   استخدامها   فقط   عند   احلاجة.

ن   املرضى   يف   معهد   القلب   منفتحون     أما   السيدة   "بيكس"   فأشارت   من   جهتها   

م   عادة   ما   يكونوا   قد   مسعوا   أن   اإلشعاع    على   فكرة   الطب   النووي   على   الرغم   أ

والطب   النووي   ُتستخدم   فقط   على   مرضى   السرطان،   ويصيبهم   بعض   القلق   عندما   

لبقاء   بعيداً   عن   األطفال   لفرتة   أربع   وعشرين   ساعة   بعد   إجراء   تصوير    حنذرهم   

MPI   حينها،   نفسر   ملرضا   كيف   أن   اإلجراء   التصويري   ال   جيعلهم   مشعِّني   وأن   .

معظم   كمية   التكنيشيوم   [النظري   املشع   الذي   توسم   به   املركبات   اليت   ُتستخدم   

]   سُتغادر   اجلسم   خالل   يوم   واحد.   إن   املخاوف   MPIكقفاءات   مشعة   يف   تقنية   

من   اإلشعاع   ميكن   التغلب   عليها   بسهولة   من   خالل   نشر   املعرفة   وهذا   أمر   مهم   
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 نشرة   الوقایة   اإلشعاعیة   وأمان   المصادر   المشعة

 6الصفحة   

 .   كيف   يتم   استخدام   النظائر   املشعة   يف   الطب؟3
تصدر   بعض   النظائر   املشعة   أشعة   ألفا   أو   بيتا   وتستخدم   هذه   لعالج   بعض   األمراض   مثل   

ت،   وهي   تستخدم    السرطان.   يف   حني      تصدر   نظائر   مشعة   أخرى   أشعة   غاما   أو   بوزيرتو

مع   الكامريات   واملاسحات   الطبية   املتطورة   للحصول   على   صور   تشرحيية   ووظيفية   داخل   

اجلسم   من   أجل   تشخيص   األمراض.   للنظائر   املشعة   استخدامات   سريرية   عديدة   يف   

املستشفيات،   فهي   تستخدم   لعالج   أمراض   الغدة   الدرقية   والتهاب   املفاصل،   للتخفيف   

من   آالم   املفاصل   واألمل   الذي   يصاحب   سرطان   العظام،   وعالج   أورام   الكبد.   يف   املعاجلة   

ت   الربوستات   والثدي   والعني    اإلشعاعية   الداخلية،   تستخدم   النظائر   املشعة   لعالج   سرطا

ن   التاجي   وموت   العضلة    والدماغ.   تعد   النظائر   املشعة   فعالة   أيضاً   لتشخيص   مرض   الشر

 القلبية.

من   أكثر   النظائر   املشعة   املستخدمة   يف   الطب.      131-واليود   99m-يعد   التكنيسيوم

بشكل   أساسي   من   أجل      99m-يتم   استخدام   أشعة   غاما   الصادرة   عن   التكنيسيوم

تصوير   اهليكل   العظمي   وعضلة   القلب،   ولكن   ميكن   استخدامها   أيضاً   لتصوير   الدماغ،   

والغدة   الدرقية   والرئتني   (الرتوية   والتهوية)،   والكبد،   والطحال،   والكلى   (بنية   ومعدل   

ترشيح)،   واملرارة،   وخناع   العظام،   والغدد   اللعابية   والدمعية   والعديد   من   الدراسات   الطبية   

على   نطاق   واسع   لعالج   فرط   الغدة   الدرقية      131-املتخصصة   األخرى.   يستخدم   اليود

مصدراً   جلسيمات   بيتا   مما      131-وسرطان   الغدة   الدرقية   وتصوير   الغدة   الدرقية.   يعد   اليود

جيعله   مفيداً   يف   املعاجلة.   وتستخدم   النظائر   املشعة   أيضاً   إلجراء   البحوث   الطبية   كدراسة   

األداء   الطبيعي   وغري   الطبيعي   ألنظمة   اجلسم.   ومن   املمكن   أيضاً   أن   تساعد   يف   أحباث   

 تطوير   األدوية.
 

 .   ملاذا   نستخدم   النظائر   املشعة   يف   الطب؟   ما   هو   الشيء   املميز   خبصوصها؟4

تعد   النظائر   املشعة   مميزة   ألن   بعض   األعضاء   يف   اجلسم   تستجيب   بشكل   مميز   هلا   حبسب   

املادة   املستخدمة.   على   سبيل   املثال،   متتص   الغدة   الدرقية   اليود   أكثر   من   أي   مادة   

على   نطاق   واسع   لعالج   سرطان      131-كيميائية   أخرى،   ولذلك   يتم   استخدام   اليود

ملثل،   يتم   اختيار   بعض   املواد   الكيميائية   املشعة    الغدة   الدرقية   وتصوير   الغدة   الدرقية.   و

ا   من   قبل   بعض   األعضاء   األخرى   مثل   الكبد   والكلى   والدماغ.   ولكن،     اليت   ميكن   استقال

 .   ما   هي   النظائر   املشعة؟1
ت   اليت   حيتاجها    ت   والنيوترو حيتوي   كل   عنصر   ذري   على   عدد   حمدد   من   الربوتو

لضبط   يف   مركزه   (نواته)   من   أجل   أن   يكون   مستقراً   (أن   يبقى   يف   شكله   

العنصري).   النظائر   املشعة   هي   العناصر   الذرية   اليت   ال   متلك   النسبة   الصحيحة   من   

ت   كي   تبقى   يف   احلالة   املستقرة.   مع   وجود    لنسبة   لعدد   النيوترو ت    عدد   الربوتو

ت، تطلق الذرة طاقة يف حماولة للوصول  ت والنيوترو عدد غري متوازن من الربوتو

ت      إىل حالة االستقرار. على   سبيل   املثال،   متلك   ذرة   الكربون   املستقرة   ستة   بروتو

ا   غري   املستقرة   (النشطة   إشعاعياً)   الكربون ت.   يف   حني   متلك   نظري -وستة   نيوترو

ت.   يسمى   الكربون      14 ت   ومثانية   نيوترو ومجيع   العناصر   األخرى      14ستة   بروتو

لنظائر املشعة. أما  التفكك   اإلشعاعي   فهو   السعي   حنو   االستقرار،   غري املستقرة 

ميكن   تتبع   هذا   اإلشعاع     .وخالل   التفكك   يصدر   عن   الذرة   طاقة   على   شكل   إشعاع

 .وقياسه،   مما   جيعل   النظائر   املشعة   مفيدة   جداً   يف   الصناعة   والزراعة   والطب
 

 .   ما   هو   مصدر   النظائر   املشعة؟   وكيف   يتم   صنعها؟2

يوجد   عملياً   نظائر   مشعة   طبيعية   وصنعية.   ومن   أجل   التطبيقات   الطبية،   يتم   فقط   

ملفاعالت   النووية   أو    استخدام   النظائر   املشعة   الصنعية   اليت   جيري   إنتاجها   

ا   سهلة   اإلنتاج   ومتتلك   اخلصائص   الالزمة   الستخدمها   يف    السيكلرتون   وذلك   أل

ا   من    هيك   عن   عمر   النصف   األصغر   بكثري   من   أعمار   نصف   مثيال التصوير،   

نه   الزمن   الالزم   لكي    النظائر   املشعة   الطبيعية.   يعرف   عمر   النصف   للمادة   املشعة   

لتايل   ينخفض   نشاطه   اإلشعاعية   إىل    يتفكك   نصف   عدد   ذرات   النظري   املشع   و

النصف،   وهذا   ميكن   أن   خيرب   كم   من   الوقت   ستبقى   النظائر   املشعة.   تعدُّ   النظائر   

لتايل   أقل   نشاطاً   إشعاعياً.   ميتد   عمر    املشعة   طويلة   عمر   النصف   أكثر   استقراراً   و

م .   فعلى   النصف للنظائر املشعة املستخدمة يف الطب من بضعة دقائق إىل عدة أ

،   الذي   يستخدم   لتصوير   تروية   82-سبيل   املثال،   يبلغ   عمر   نصف   الروبيديوم

،   املستخدم   131-دقيقة.   يف   حني   يبلغ   عمر   النصف   لليود   1.26عضلة   القلب،   

م.   على   العموم،   يوجد   قرابة       1800يف   تشخيص   وعالج   الغدة   الدرقية،   مثانية   أ

 منها   يف   الطب.   50نظرياً   مشعاً   يستخدم   حوايل   

 سبعة   أشياء   يجب   معرفتها   عن   النظائر   املشعة
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 .   هل   تشكل   النظائر   املشعة   داخل   املريض   خطراً   على   اجلمهور؟6

يتبع   الطاقم   الطيب   قواعد   صارمة   ويتم   تدريبه   بشكل   جيد   لضمان   أن   يبقى   أولئك   املرضى   

الذين   يتم   إعطاءهم   جرعات   عالجية   من   النظائر   املشعة   (وهذه   تستخدم   فقط   ملعاجلة   

السرطان   وأمناط   أخرى   من   املعاجلة،   وال   تستخدم   أبداً   يف   التشخيص)   معزولني   يف   غرفهم   

دف   تقليل   تعرض   العاملني   واجلمهور   الناتج   عن   املرضى   ليصل   إىل    داخل   املستشفى   

مستوى   آمن.   جيب   أن   حيافظ   املمرضون   واألطباء   واحلمالون،   املكلفون   برعاية   املرضى،   

على   مسافة   آمنة   خالل   أي   تعامل   مع   املرضى   وارتداء   مقاييس   اجلرعات   الشخصية   

ا   خالل   العمل    م   واليت   ميكن   أن   متثل   داللة   على   اجلرعة   اإلشعاعية   اليت   يتلقو اخلاصة   

وذلك   لضمان   أال   تتجاوز   هذه   اجلرعة   احلدود   املسموحة   واليت   هي   أقل   بكثري   من   عتبة   

األمان.   مبجرد   أن   تتفكك   النظائر   املشعة   إىل   مستوى   يكون   فيه   التعرض   منخفضاً   بدرجة   

م   الطبيعية   وممارسة   أعماهلم   االعتيادية.  كافية،   ميكن   للمرضى   العودة   إىل   حيا
 

لبقاء   على   مسافة   كافية   عن   املرضى،   7 .   على   الرغم   من   تنبيه   الطاقم   الطيب   

ستخدام   النظائر   املشعة؟ جراء   مثل   هذه   املعاجلة     فلماذا   يسمح   

يف   الواقع،   يستفيد   املرضى   من   خصائص   األشعة   يف   معاجلة   السرطان.   وتكون   املعاجلة   

هلؤالء   املرضى   مربرة.   وهذا   يتعلق   بـ   "التربير"،   وهو   مفهوم   أساسي   يف   الطب   النووي.   

ن   الفائدة   املستمدة   من   استخدام   األشعة   جيب   أن   تفوق   الضرر   احملتمل    ويعين   التربير   

لنسبة   ملرضى   السرطان،   ميكن   أن   يسهم   استعمال   النظائر   املشعة   قصرية   عمر    للمريض.   و

م.   ويتم   تدريب    النصف   يف   املعاجلة   يف   شفاء   املرضى   من   السرطان   أو   أن   يطيل   أمد   حيا

العاملني   يف   جمال   الرعاية   الصحية   على   املمارسات   السريرية   الالزمة   إلدارة   التعرض   

م   يقدمون   الدعم   للمرضى   الذين   خيضعون    اإلشعاعي   على   النحو   األمثل   وذلك   كو

للمعاجلة   اإلشعاعية.   لذلك   غالباً   ما   تكون   هذه   املعاجلة   مربرة   يف   نظر   كل   من   املريض   

  والطبيب   يف   آن   معاً.

حتتاج   معظم   النظائر   املشعة   إىل   الربط   (الوسم)   مع   مواد   كيميائية   أخرى   (جزيئات   

 على   سبيل   املثال،   غالباً   ما   يتم   وسم    نشطة   بيولوجياً)   للوصول   إىل   العضو   املطلوب.

   methoxyisobutylisonitrile-6مركب   على  99mالتكنيسيوم

ت   العضلة   القلبية.   تدعى   هذه    للوصول   اىل   أنسجة   القلب   لتشخيص   اضطرا

لصيدالنيات   املشعة،    الرتكيبات   من   النظائر   املشعة   املوسومة   مع   مركبات   كيميائية   

واليت   يتم   استنشاقها   أو   بلعها   أو   حقنها   ملساعدة   األطباء   على   قياس   حجم   األعضاء   

 .وأدائها،   وحتديد   الشذوذ،   واستهداف   املعاجلة   ملنطقة   معينة

تعد   النظائر   املشعة   مميزة   ألن   استخدامها   يوفر   على   املرضى   واألطباء   على   حد   سواء   

عناء   استخدام   التقنيات   اجلراحية،   واليت   من   املمكن   أن   تكون   أكثر   خطورة   بكثري   

واليت   كانت   تستخدم   يف   املاضي.   تسمح   النظائر   املشعة   بتوفري   العالج   جلميع   

 األجزاء   املنظورة   وغري   املنظورة   من   املناطق   املصابة   يف   اجلسم.
 

 .   هل   تشكل   النظائر   املشعة   خطراً   على   املرضى؟5

بشكل   عام،   تصبح   النظائر   املشعة   املعطاة   للمرضى   الذين   خيضعون   للتشخيص   أو   

العالج   مستقرة   (غري   مشعة)   يف   غضون   دقائق   أو   ساعات   اعتماداً   على   عمر   

خيتار   األطباء   النظائر   املشعة   اليت      .نصفها   أو   يتم   التخلص   منها   بسرعة   من   اجلسم

متلك   عمر   النصف   والطاقة   املناسبني   من   أجل   احلصول   على   أفضل   تشخيص   أو   

لضرر   للنسج   السليمة.   على   سبيل   املثال،   يبلغ   عمر    معاجلة   من   دون   التسبب   

ت   أشعة   غاما   طاقتها      99m-النصف   للتكنيسيوم ست   ساعات   ويصدر   فوتو

140keV      واليت   تعد   منخفضة   وال   تكفي   لتسبب   األذى   للمرضى.   يكون   األطباء

ا   للمرضى   وذلك   من   أجل    حذرين   أيضاً   حول   كمية   النظائر   املشعة   اليت   يعطو

التقليل   من   اجلرعة   اإلشعاعية   مع   ضمان   احلصول   على   صور   ذات   نوعية   مقبولة.   

وتستخدم   النظائر   املشعة   قصرية   عمر   النصف   من   أجل   تقليل   اجلرعة   اإلشعاعية   

 (الصغرية   أصًال)   اليت   يتلقاها   املرضى   من   جراء   استخدام   الصيدالنيات   املشعة.
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