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

هل الطعام املطبوخ بواسطة امليكروويف صحي؟ سؤال يطرح نفسه بقوة والسيما بعد 
االنتشار الواسع هلذه التقنية اليت تقدم لألسرة نوع من الرفاهية اليت ال ميكن إغفاهلا. 
ولكن، وبالرغم من إجراءات األمان العالية ألفران امليكروويف، إال أن الكثري من الناس 

 واجلهات املهتمة تتبىن فكرة اخنفاض القيمة الغذائية للطعام املسخن بواسطة امليكروويف.
ميكن من خالل فهم ألية عمل جهار امليكروويف توضيح اإلجابة على العديد من األسئلة 
العامة واليت تصب يف اهتمام مستخدمي هذه التقنية. تستخدم أجهزة امليكروويف أمواج  
كهرطيسية من طبيعة األمواج الراديوية ولكنها ذات تردد أعلى تسمى األمواج املكروية 

غيغاهرتز).  2.45(من مرتبة الغيغاهرتز وبالتحديد الرتدد املستخدم يف أفران التسخني هو 
األمواج املكروية هي جزء من األشعة غري املؤينة اليت ال تسبب، من حيث املبدأ، تغريًا يف 
بنية الذرة أو اجلزيء، إمنا تستطيع أن تتفاعل طاقيًا مع أي منهما بشكٍل خمتلف تاركًة أثراً 
ا متتص بشكل خاص من قبل  ال ميكن جتاهله. هلذه الرتددات خواص مميزة من حيث أ
تز بسرعة كبرية  جزيئات املاء وغريها من اجلزيئات القطبية؛ وهي جتعل اجلزيئات القطبية 

 مما يؤدي إىل ازدياد الطاقة احلركية ومن مث احلرارية فرتتفع درجة حرارة الوسط احمليط.
تتحطم بعض مكونات املواد الـغـذائـيـة نـتـيـجـة الـتـسـخـني سـواء بـالـطـريـقـة الـكـالـسـيـكـيـة أو 
بواسطة األمواج املكروية وأهم مثال على ذلك فيتامني ث، فهل التسخني السريع بـالـبـخـار 
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أو بامليكروويف حيـفـظ املـواد الـغـذائـيـة؟  يـقـول الـبـعـض أنـه بـفـضـل السـرعـة يف الـتـسـخـني، 
تسمح طريقة التسخني بامليكروويف حبفظ كـمـيـة أكـرب مـن هـذا الـفـيـتـامـيـنـات وغـريهـا مـن 
املواد الغذائية اليت تتخرب باحلرارة! إن هذه الفكرة هامة ولكنها ليست دقـيـقـة. هـنـا ال بـد 
من التأكيد عـلـى نـقـطـة هـامـة وهـي أنـه عـنـد الـتـسـخـني بـواسـطـة األمـواج املـكـرويـة تـكـون 
جزيئات املاء هي املستهدفة بالدرجـة األوىل، وعـنـدمـا متـتـص جـزيـئـات املـاء املـرافـقـة لـلـبـنـيـة 
ـتـز بسـرعـة كـبـرية جـدًا تـؤدي إىل  الفراغية للمكونات الغذائية للطعام هذه األمواج سوف 
اقتالعها من مواقعها يف بنية املركب الغذائي كالببتيدات علـى سـبـيـل املـثـال. يـؤدي اقـتـالع 
جـزيـئ املـاء مـن مـوقـعـه إىل الـتــفـاف املـركـب الـغـذائـي عـلـى نــفـسـه وتـغـري شـكـلـه الـفـراغــي، 
وبالتايل، فقدانه خواصه الطبيعية وقدرته على حتقيق تفاعالته الـفـيـزيـولـوجـيـة الـعـاديـة، وحـىت 
أنه من املمكن أن يصبح ضارا من الناحية احليوية والصحية. لذلك، جيب عـنـد دراسـة أثـر 
األمواج املكروية على األغذية دراسة نواتج التسخني وأثرها احليوي بالـتـفـصـيـل وبـدقـة كـبـرية 
وتقفي أثرها ودورها احليوي، وعدم االكتفاء باملقارنـة املـبـاشـرة مـع الـتـسـخـني الـكـالـسـيـكـي 
ودراسة النواتج املشرتكة بينهما ومن مث إمهال دور األمواج املكروية احلقيقي يف الـتـأثـري عـلـى 

  بنية املكونات األولية للمواد الغذائية.

 فرن امليكروويف واألغذية



 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة
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 . احلكومات 1
 . اهليئات التنظيمية2
. املسجلون واملرخص هلم أو اجلهة املسؤولة عن املرافق واألنشطة اليت ال يلزم 3

 اإلبالغ عنها إال يف حاالت التعرض املخطط هلا
. األشخاص أو املنظمات املعنية بالتعامل مع حاالت التعرض الطارئة أو 4

 حاالت التعرض القائمة. 
 ال يتعلق تقرير األمان احلايل بالتعرض املهين والتعرض الطيب.

تضمن القسم الثاين من التقرير نظرة عامة عن اإلطار األساسي لـلـوقـايـة اإلشـعـاعـيـة ألفـراد 
اجلمهور ومحاية البيئة يف حاالت التعرض املخطط هلا، وحاالت التعرض للطوارئ وحـاالت 
التعرض القائمة. وهو يغطي مـبـادئ الـتـربيـر واسـتـمـثـال الـوقـايـة وحـدود اجلـرعـات، حسـب 

التطـبـيـق الـعـمـلـي إلطـار الـوقـايـة االشـعـاعـيـة مـن أجـل  3االقتضاء. يف حني يتناول القسم 
وقاية اجلمهور يف حاالت التعرض املخطط هلا، وحاالت التعرض الطارئة وحاالت التعـرض 

مـن مـتـطـلـبـات األمـان  3إرشادات بشأن تلبـيـة مـتـطـلـبـات اجلـزء  4القائمة. ويقدم القسم 
العامة (الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة) واملتعلقة حبماية البيئة. وعالوة على ذلـك، 
يتضمن الدليل ملحق خاص يلخص إطار القيود اخلاصة باجلرعة واملستويات املـرجـعـيـة الـيت 

 من متطلبات األمان العامة. 3تنطبق على كل حالة من حاالت التعرض، وفقاً للجزء 
تناول القسم الرابع واألخري من الدليـل مـوضـوع محـايـة الـبـيـئـة اذ بـني ان إعـالن ريـو بشـأن 

نـص   (Rio Declaration on Environment and Development)البيئة والتنمية 
على أن "تشكل احلماية البيئية جزءاً ال يتجزأ من عملية التنمـيـة وال ميـكـن اعـتـبـارهـا مبـعـزل 
عنها". ووفقاً للوثيقة الدولية للبحوث املتعلقة بالطقس، فإن أهداف محاية الـبـيـئـة هـي مـنـع 

أو تقليل تواتر التأثريات اإلشعاعية الضارة على النباتات واحليوانات 
إىل مستوى يـكـون لـه تـأثـري ضـئـيـل مـن أجـل احلـفـاظ عـلـى الـتـنـوع 
ــبــيــئــات الــطــبــيــعــيــة  الــبــيــولــوجــي، حــفــظ األنــواع والصــحــة وحــالــة ال
واجملتمعات والنظم البيئية. إذ أوضحت مبادئ األمان األساسيـة أن 
النظام احلايل للوقاية من اإلشعاع يوفر محاية مناسـبـة لـلـنـظـم الـبـيـئـيـة 

 يف البيئة البشرية من اآلثار الضارة للتعرض لإلشعاع. 
من متطلبات األمان الـعـامـة أنـه "ال  3ولقد بني الدليل وفقا للجزء 

تشكل الـتـأثـريات اإلشـعـاعـيـة يف بـيـئـة مـعـيـنـة سـوى نـوع واحـد مـن 
التأثري، ويف معظم احلاالت، قد ال تكون التأثريات ملـرفـق أو نشـاط 
معني مهيمنة. وعالوة على ذلك، جيب أن يـنـظـر إىل تـقـيـيـم اآلثـار 
على البيئة بـطـريـقـة مـتـكـامـلـة مـع السـمـات األخـرى لـنـظـام الـوقـايـة 
واألمان لتحديد املتطلبات اليت تنطبق عـلـى مصـدر مـعـني. ومبـا أن 

ج وقـايـة اجلـمـهـور والـبـيـئـة ال يـقـتـصـر عـلـى احلـد مـن  هناك عالقات متبادلة معقدة، فإن 
اآلثار اإلشعاعية على البشر وعلى األنواع األخرى. فعند وضع الـقـواعـد الـتـنـظـيـمـيـة، جيـب 
اعتماد وجهة نظر متكاملة لضمان االستـدامـة، يف احلـاضـر واملسـتـقـبـل، لـلـزراعـة والـغـابـات 
ومصايد األمساك والسياحة، واستخدام املوارد الطبـيـعـيـة. "وبشـكـل عـام يـتـحـقـق ذلـك عـن 

 طريق التطبيق املناسب ملبدأ االستمثال.
هذا وقد ترى بعض الدول، على أساس األدلة مثل اخلربة أو التحليل البسـيـط، أن الـتـقـيـيـم 
النوعي لـلـتـأثـريات االشـعـاعـيـة يف الـبـيـئـة لـيـس ضـروريًـا. يف هـذه احلـاالت، قـد تـقـرر اهلـيـئـة 
الــتــنــظــيــمــيــة أن تــقــيــم األثــر الــبــيــئــي اإلشــعــاعــي ال حيــتــاج إىل تضــمــني دراســة صــرحيــة حــول 
تـدرج يف  تعرضات النباتات واحليوانات. يف حني قد ترى دول أخرى أنـه مـن الضـروري أن ُ
تقييمات األثر البيئي اإلشعاعي لبعض املرافق واألنشطة تقدير وضـبـط تـعـرضـات الـنـبـاتـات 

مـن مـتـطـلـبـات  3مـن مـتـطـلـبـات اجلـزء  9-3واحليوانات. عـلـى أيـة حـال، نصـت الـفـقـرة 
 األمان العامة على ما يلي:

"أي شخص أو منظمة تتقدم بطلب للحصول على إذن ... جيب، وفـًقـا ملـا تـطـلـبـه اهلـيـئـة 
التنظيمية، إجراء تقييم مستقبلي مـنـاسـب لـلـتـأثـريات الـبـيـئـيـة اإلشـعـاعـيـة، مبـا يـتـنـاسـب مـع 

 خماطر اإلشعاع املرتبطة باملنشأة أو النشاط".
 Prospective Radiological Environmental(   10يوفر دليل األمان الـعـام رقـم 

Impact Assessment for Facilities and Activities  ( إطـاًرا لـلـتـقـيـيـم املسـتـقـبـلـي
للتأثري البيئي اإلشعاعي يف حاالت التعرض املخطط هلا، والذي يتضمن تقييم ومراقبة تأثري 
اطالقات املواد املشعة اثناء التشغيل العادي واإلطالقات من الـواقـعـات واحلـوادث الـيت يـتـم 
حتديدها من خالل تقييم األمان. ال ينبغي أن يفرض استـخـدام مـثـل هـذا اإلطـار عـبـئًـا ال 
داعي له على املسجلني أو املرخص هلم أو على اهليئة التنظيمية. ولقد نـاقـش دلـيـل األمـان 

اجلوانب اليت جيب أخذها يف احلسبان عند تقييم األثر البيئـي اإلشـعـاعـي يف  10العام رقم 
مـنـهـجـيـة  10حاالت التعرض املخطط هلا، ويوفر املرفق األول من دليل األمـان الـعـام رقـم 

لتقييم تأثري اإلشعاع على النباتات واحليوانات من التشغيل النظامي. هذا ووفـقـا ملـتـطـلـبـات 
من متطلبات األمان العامة، ينطبق أيضا املـنـهـج املـتـدرج لـلـتـحـكـم يف الـتـعـرضـات  3اجلزء 

على تقييم اآلثار البيئية اإلشعاعية. ينبغي أن تـكـون اجلـهـود املـبـذولـة لـتـقـيـيـم األثـر الـبـيـئـي 
اإلشعاعي، مبا يف ذلك محاية النباتات واحليوانات، إن لـزم األمـر، 

 متناسبة مع خماطر اإلشعاع املرتبطة باملنشأة أو النشاط احملدد.
أما من أجل إدارة اجلـوانـب الـبـيـئـيـة يف حـاالت الـتـعـرض الـقـائـمـة 
وحاالت التعرض الطارئة، جيب أن يؤخذ يف احلسبان التأثري عـلـى 
البيئة كعنصر يف عملية اسـتـمـثـال الـوقـايـة واألمـان. وسـيـكـون مـن 
األمهــيــة مبــكــان إعــطــاء األمهــيــة لــآلثــار املــرتتــبــة عــلــى الــبــيــئــة مــن 
اإلجراءات الوقائية واإلجراءات العالجية اليت جيب اختاذهـا لـلـحـد 
من تعرض أفراد اجلمهور، إذ أن هـذه اآلثـار قـد تـكـون يف بـعـض 
احلاالت غري قابلة لإللـغـاء. ويـنـبـغـي الـنـظـر يف هـذه الـتـأثـريات يف 
عمليات التربير واالستمثال السرتاتيجية الوقاية االمجالية باإلضافـة 

  إىل إجراءات الوقاية الفردية واإلجراءات العالجية.
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تستخدم األمواج فوق الصوتية يف يومنا احلايل يف التطبيقات الطبية التشخيصيـة والـعـالجـيـة 
 بشكل كبري االنتشار ضمن جمموعة واسعة من التطبيقات، فما هي األمواج فوق الصوتية؟ 
يف الــفــيــزيــاء، الصــوت هــو اهــتــزازات مــيــكــانــيــكــيــة تــنــتــشــر وفــق أمــواج مــن االنضــغــاطــات 
والتخلخالت يف وسط ناقل مثل الغاز، السـائـل والصـلـب. يسـتـطـيـع الـبـشـر مسـاع األمـواج 

ـا يف اجملـال مـن  . األمـواج ذات الـتـواتـرات 20kHzوحـىت   20Hzالصوتية اليت تقع تـواتـرا
هـي أمـواج   20kHzفهي أمواج حتت صوتية، واألمواج ذات الـتـواتـرات فـوق   20Hzحتت 

 فوق الصوتية، ولكل من هذه اجملاالت تطبيقاته املختلفة. 
)، فـإن 1883سـنـة مـن اكـتـشـاف األشـعـة السـيـنـيـة ( 12على الرغم مـن اكـتـشـافـه قـبـل 

ـا يف الـطـب يف وقـت مـتـأخـر بـعـد اسـتـخـدام األشـعـة  األمواج فوق الصوتية وجـد تـطـبـيـقـا
السينية يف الطب. ُسجِّل التطبيق العملي األول لألمواج فوق الصوتية خالل احلرب العامليـة 
األوىل يف الكشف عـن الـغـواصـات. بـدأ اسـتـخـدام األمـواج فـوق الصـوتـيـة يف الـتـطـبـيـقـات 
الطبية يف مخسينيات القرن العشريـن. اسـتـخـدمـت بـدايـًة يف طـب الـتـولـيـد، وبـعـد ذلـك يف 
جماالت الطب املختلفة (التشخيص الباطين العام، الـتـشـخـيـص يف مـنـطـقـة احلـوض أمـراض 

 القلب، طب العيون وجراحة العظام ... إخل). 
يف الطب التشخيصي، تستخدم األمواج فوق الصوتية يف التصوير، ويعد التصوير بـاألمـواج 
فوق الصوتية تقـانـة فـعـالـة يف إظـهـار صـور الـنـسـج الـرخـوة يف اجلسـم بـدون جـراحـة. فـهـو 
يستخدم يف تصوير هياكل اجلسم حتـت اجلـلـد مبـا يف ذلـك األوتـار والـعـضـالت واملـفـاصـل 
واألوعية الدموية واألعضاء الداخلية لدراسة احتمال وجود أمراض أو آفات. كما يستخدم 
يف طب التوليد لرصد تطور اجلنني، ويف علم األورام لتصـويـر األورام واسـتـجـابـتـهـا لـلـعـالج، 
ويف علـم أمـراض الـقـلـب لـلـتـحـقـق مـن عـمـل الـقـلـب وصـمـامـاتـه. أمـا االسـتـخـدام املـتـزايـد 
لألمواج فوق الصوتية التشخيصية فقد أصبح يف توفري أول صورة يف ألبوم الصور الـتـذكـاريـة 
اخلاصة بالطفل، واليت تؤخذ كجزء من الفحص الروتيين يف العيادة النسائيـة. أمـا يف الـطـب 
العالجي فهي تستخدم يف تفتيت احلصى الكلوية وحصى املرارة ويف معاجلـة اجلـلـطـات ويف 
املعاجلة الفيزيائية واملعـاجلـة بـاحلـرارة. كـمـا ميـكـن اسـتـخـدامـهـا لـتـسـريـع عـمـلـيـة جتـبـري الـعـظـم 

 املكسور. 
من الناحية السريرية، تعد األمواج فوق الصوتية تقنية ال ختـريـبـيـة، هلـا مـيـزات إظـهـار جـيـدة 
صّورات بـاألمـواج فـوق الصـوتـيـة عـادًة مسـبـارًا يـدويـاً 

ُ
وسهلة االستخدام نسبياً. َتستخِدُم امل

(يسمى احملول)، يوضع بشكل مباشر على متـاس مـع املـريـض ويـتـم حتـريـكـه ملسـح املـنـطـقـة 
املطلـوبـة. ويسـتـخـدم جـل مـائـي لـربـط األمـواج فـوق الصـوتـيـة بـني احملـول واملـريـض. تـعـمـل 

إىل   2MHzاملــاســحــات الــتــصــويــريــة فــوق الصــوتــيــة الــتــشــخــيــصــيــة يف جمــال الــتــواتــرات مــن 
20MHz التواترات األعلى من ذلك هلا طول موجـي أصـغـر وبـالـتـايل ميـكـن اسـتـخـدامـهـا .

لتصوير تفاصيل أصغـر. وقـد أدى الـتـقـدم يف تصـنـيـع احملـوالت إىل حتسـني الـدقـة الـفـراغـيـة 
). كما أدى تطوير نظـام "الـزمـن احلـقـيـقـي" cm 1-0.5وتصوير بىن صغرية جداً يف البطن (

إىل إمكانية احلصول على إظهار مستمر أو ما يسمى بالتنظري باألشعة فوق الصـوتـيـة. ويف 
الــتـــشـــخـــيـــص بـــاألمــواج فـــوق الصـــوتـــيـــة، ميـــكـــن اســـتـــخـــدام تــقـــنـــيـــتـــني خمـــتــلـــفـــتـــني: الـــنـــقـــل 

(Transmission)  واالنعكاس(Reflection). 
ـا املـخـتـلـفـة لـألمـواج فـوق الصـوتـيـة.   تعتمد تقنية النقل عـلـى متـيـيـز األنسـجـة بـامـتـصـاصـيـا

ــلــفــة            حــيــث يــوفــر االمــتــصــاص غــري املــتــمــاثــل لــألمــواج فــوق الصــوتــيــة يف الــنــســج املــخــت
صــورًا لــلــبــنــيــة الــداخــلــيــة تــتــألــف مــن فســيــفــســاء مــن األمــاكــن الــفــاحتــة والــقــامتــة، وقــد مت       

الــتــخــلــي عــن هــذه الــتــقــنــيــة يف وقــتــنــا احلــايل. أمــا تــقــنــيــة االنــعــكــاس (الصــدى) فــتــســجــل     
النبضات املنعكسة عن احلد الفاصل بني نسيجني خمتلفني ذوا مقاومتني صوتيتني خمتلفتني. 

، أي املـالحـة وحتـديـد املـدى بـالصـوت (Sonar)تعتمد هذه الـتـقـنـيـة عـلـى مـبـدأ السـونـار 
(Sound Navigation And Ranging)  يتم إنتاج املـوجـة الصـوتـيـة بـاسـتـخـدام حمـول .

كهرضغطي. ومن خالل التحكم بالنبضات الكهربائية يتم الوصول إىل التواتر املطلـوب يف 
احملول. تتم عملية َحمرقة (تبأير) الصوت إما من خالل شكل احملول، أو باسـتـخـدام عـدسـة 
أمام احملول، أو باستخدام جمموعة معقدة من نبضات التحـكـم الصـادرة عـن جـهـاز املسـح 
باألمواج فوق الصوتية. يُنِتج هذا التمحرق موجة صوتية هلا شكل القوس مـن وجـه احملـول، 
تنتقل املوجة إىل اجلسم وتتمحرق على العمق املطلوب. تستخدم احملوالت احلديثة تقـنـيـات 
مصفوفة طورية لتغيـري اجتـاه وعـمـق احملـرق. وغـالـبـيـة احملـوالت الـكـهـرضـغـطـيـة مصـنـوعـة مـن 

 السرياميك.
لتوليد صورة ثنائية البعد، يتم إما بإجراء عملية مسح ميكانيكية باحملول (من خالل تـدويـره 
أو أرجحته)، أو باستخدام حمول مصفوفة طورية أحادي البعد ويتم مسح احلزمة إلكرتونياً. 
تتم معاجلة البيانات املستلمة واستخدامها إلنشاء صورة ثـنـائـيـة الـبـعـد لشـرحيـة مـن اجلسـم. 
يتم توليد الصور ثالثية الـبـعـد مـن خـالل احلصـول عـلـى سـلـسـلـة مـن الصـور ثـنـائـيـة الـبـعـد 
املتجاورة. وألن املسح امليكانيكي بطيء، يصعب احلصول على صور ثالثية األبعاد للنسـج 
املتحركة، لذلك مت مؤخراً تطوير حموالت مصفوفة طورية ثنائية البعد ميكنها أن جتري مسحاً 
ثالثي البعد، ميكن هلا أن تقوم باحلصول على صور سريعة وحىت ميكنـهـا الـقـيـام صـور حـيـة 

  ثالثية البعد لقلب ينبض.

 استخدام األمواج فوق الصوتية يف التطبيقات الطبية
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 اإلخراج الفني: زهير شعيب
 4الصفحة  4الصفحة 

يُعدُّ عداد كامل اجلسم إحدى التقنيات املستعملة بشكل واسع يف حتديد النشاط 
اإلشعاعي للنكليدات املشعة املتوضعة داخل اجلسم واملصدرة ألشعة غاما، وهو من طرائق 
املراقبة املباشرة اليت جتري باستعمال كواشف توضع خارج اجلسم لكشف اإلشعاع املؤين 
املنبعث من كامل اجلسم أو من أعضاء معينة ومعرفة حمتواه من النشاط اإلشعاعي. ومن 
ا ذات دقة جيدة ألكثر  حماسن القياسات املباشرة، مقارنة بالطرائق غري املباشرة، أ
مصدرات غاما وميكن الكشف املتزامن لعدة نكليدات مشعة وحنصل على النتائج بشكل 
سريع نسبياً؛ كما ميكن قياس النشاط اإلشعاعي يف أعضاء حمددة وجتنب التعامل مع املواد 

 البيولوجية.
) دراسة تطبيق نظام ضمان اجلودة يف خمرب عداد اجلسم يف 2018جرى يف هذا العام (

قسم الوقاية واألمان والذي يعرب عن اخلطوات الضرورية لتأكيد دقة نتائج قياسات املخرب 
دف إىل التعرف على كفاءة الطريقة املستخدمة يف  ومقارنتها مع املعايري الدولية. كما 
الظروف احلقيقية للتشغيل: احمللل، اجلهاز، البيئة، املخرب واىل تقدير املواصفات اإلحصائية 
للطريقة وتقييمها، حبيث تكون هذه املواصفات أساًسا لوضع معايري قبول النتائج أو 

 رفضها ولتقييم جودة التحاليل الناجتة عن استخدام هذه الطريقة.
 ISO 28218جرى التحقق من جودة القياسات يف خمرب عداد كامل اجلسم وفقًا للدليل 

من املنظمة الدولية للمعايري؛ حيث تعدُّ املعايري األساسية بالنسبة لعداد الغدة الدرقية هم 
االنزياح النسيب والدقة (التكرارية) واحلد األدىن القابل للكشف واليت ميكن استخدامها 

 لتقدير دقة وحساسية القياسات.
أظهرت االختبارات أن تقنية عداد الغدة الدرقية يف خمرب عداد كامل اجلسم لديها 

نظراً  131احلساسية الكافية إلجراء املراقبة اإلشعاعية الداخلية للعاملني املعرضني لليود 
ا على كشف جرعات إشعاعية أقل من سوية التسجيل ( ا )  mSv/y 1ملقدر املوصى 

 من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 

 اعتامد القياسات يف مخرب عداد كامل الجسم
 سؤال: كيف تقارن اجلرعات واملخاطر الناجتة عن الطب النووي باألشعة السينية؟

اجلواب: إن معظم االستقصاءات التشخيصية يف الطب النووي تؤدي إىل تعريض املريض 
 جلرعة صغرية من اإلشعاع مماثلة لتلك الناجتة عن األشعة السينية.

اجلواب: بعد إجراء الطب النووي التشخيصي، سيكون املريض مشًعا قليًال ولفرتة حمدودة، 
 ولكن بشكل عام لن يكون خطراً على مقدمي الرعاية أو موظفي املستشفى.
 السؤال: ما هي إجراءات السالمة للمرضى بعد عالجهم بالنظائر املشعة؟

اجلواب: تنظم معظم الدول استخدام النظائر املشعة من أجل عالج املرضى. وكثريًا ما 
تتطلب اللوائح الناظمة لذلك كافة االحتياطات اخلاصة بالعاملني واملمرضني وكذلك الزائرين 
أثناء وجود هؤالء املرضى يف املستشفى، ويقوم الفيزيائيون الطبيون بتقدمي إرشادات السالمة 

م للمستشفى للحد من التعرضات اإلشعاعية لآلخرين.  واألمان للمرضى قبل مغادر
 السؤال: هل ميكن أن خيضع شاب للمعاجلة باليود املشع من أجل عالج التسمم الدرقي؟

اجلواب: ميكن إعطاء اليود املشع للمرضى من أي عمر، وبشكل أقل تواترًا عند األطفال 
سنوات. ومل ُتظهر املتابعة طويلة األمد لألطفال الذين عوجلوا  10الذين تقل أعمارهم عن 

ملرض جريفز أية آثار ضارة مثل سرطان الغدة الدرقية، سرطان الدم   (I-131)باليود املشع 
 أو حدوث تشوه خلقي يف ذرية الحقة.

 السؤال: كم من الوقت يلزم بعد العالج باليود املشع من أجل احلمل عند النساء؟
أشهر على األقل بعد العالج باليود املشع.   6اجلواب: تنصح النساء بتجنب احلمل ملدة 

 كما ينصح الرجال بتجنب إجناب طفل لعدة أشهر بعد العالج باليود املشع.
 السؤال: هل ميكن اإلرضاع بعد العالج باليود املشع؟

اجلواب: جيب أن تتوقف الرضاعة الطبيعية قبل البدء يف العالج باليود املشع ، حيث أن 
هناك خطًرا من إتالف الغدة الدرقية لدى الرضيع مما يسبب خبلل دائم للغدة الدرقية ويزيد 

  من خطر اإلصابة بسرطان الغدة الدرقية.

  أسئلة وأجوبة –الوقاية اإلشعاعية يف الطب النووي 


