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 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة
 2015الربع الرابع  –العدد اخلامس عشر 

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

إىل نتائج دراسة ضخمة ُأجريت  2015أب  7558-523العدد  Natureنوهت جملة 
لقطاع النووي؛ بـَيـََّنت أنه حىت اجلرعات الضئيلة من اإلشعاع ترفع خطر  على العاملني 

للوكيميا بشكل طفيف. وخلصت يف عددها املذكور مايلي:  اإلصابة 
حاول الباحثون ـ على مدى عقود ـ أن حيددوا مقدار املخاطر النامجة عن التعرض جلرعات 
منخفضة من اإلشعاع املؤين، وهو النوع الذي ميكن التعرض له خالل عملية املسح الطيب، أو 
بسبب العيش على بـُْعد بضع عشرات من الكيلومرتات من مفاعالت فوكوشيما النووية 
لكاد ميكن  ثري اإلشعاع على الصحة، إْن ُوِجد، فهو طفيف جدًّا، و ن. إن  املتضررة يف اليا
ْن قدَّمت أقوى دليل داعم حىت  الكشف عنه، أما اآلن فقد أظهرت دراسة عاملية حتوًال فارقًا 
اآلن للفكرة القائلة إن التعرض طويل املدى جلرعات منخفضة من اإلشعاع يرفع من خماطر 

ا. للوكيميا، ولكن بنسبة ضئيلة جدًّ  اإلصابة 
ا للعاملني  لن يغري ذلك االكتشاف من اإلرشادات احلالية املتعلقة حبدود التعرض املسموح 
لفعل أن أّي تعرُّض إضايف  يف القطاعات الطبية والنووية، ألن تلك السياسات تفرتض 
ن  لسرطان، ولكنه يفسد الفكرة الشائعة  لإلشعاع جيلب معه ارتفاًعا طفيًفا يف خطر اإلصابة 
ه اإلشعاع غري ُمِضّر، كما يزود العلماء ببعض األرقام الثابتة؛  مثة حد للجرعة، يظل أد

 لتحديد مقدار خماطر التعرض اليومي لإلشعاع.
ا،  ا وجزيئا ت بعيًدا عن ذرّا إن اإلشعاع املؤين وهو النوع الذي ميكن أن يسحب اإللكرتو
بل ويكسر الروابط الكيميائية يف احلمض النووي ـ كان معروفًا عنه منذ وقت طويل أنه يرفع 
من خطر اإلصابة مبرض السرطان، وكلما ارتفعت اجلرعة املرتاكمة، ازداد مقدار الضرر الواقع، 
لكن ثبت أنه من الصعب للغاية حتديد ما إذا كانت تلك العالقة بني مقدار اجلرعة وحجم 
دة يف مدى اخلطر تكون  الضرر تبقى قائمة يف حال التعرض جلرعات منخفضة، ألن أي ز
ضئيلة جدًّا، حبيث إن الكشف عنها يتطلب إجراء دراسات على أعداد كبرية من األشخاص 

 300,000الذين تعرضوا جلرعات معروفة. ومن مث، فإن الدراسة اليت ُأجريت على أكثر من 
ت املتحدة األمريكية واململكة املتحدة،  عامل بقطاع الصناعات النووية يف فرنسا والوال
لضبط.  ت املطلوبة  والذين ارتدى مجيعهم شارات قياس جرعات اإلشعاع، قد قدمت البيا
وقامت جمموعة من الباحثني، مت التنسيق بينهم من ِقَبل الوكالة العاملية ألحباث السرطان 

(IARC)  يف مدينة ليون يف فرنسا، بدراسة أسباب وفاة العاملني (الذين قد توىف ُمخْسهم
ت التعرض لإلشعاع، اليت  قبل موعد إجراء الدراسة)، وربطوا تلك األسباب بسجالت بيا

 1الصفحة  عاًما مضت. 60يعود بعضها إىل 

واتضح أن هؤالء العاملني قد تعرضوا إلشعاع ختطَّى قدره مقدار إشعاع اخللفية (الذي يـَُقدَّر 
) يف السنة، وينبعث من األشعة الكونية وغاز الرادون، على mSvملي سيفرت ( 3-2بـ

ملي سيفرت يف السنة. وقد أكدت الدراسة على أن خطر اإلصابة  1.1سبيل املثال) حبوايل 
مبرض اللوكيميا يرتفع بشكل طردي مع التعرض جلرعات أكرب من اإلشعاع، ولكنها أشارت 
ت اإلشعاع الضئيلة جدًّا، كما أن خطر  أيًضا إىل أن تلك العالقة اخلطية قائمة حىت مع مستو
دة مقدار جرعات اإلشعاع، غري أن  نواع أخرى من سرطان الدم يرتفع مع ز اإلصابة 

 االرتباط بينهما مل يكن ذا داللة إحصائية. 
إّن توصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع، اليت تتبعها معظم الوكاالت الوطنية للوقاية 
لفعل إىل متابعة األفراد الذين من املرجح أن يزيد مقدار تعرُّضهم السنوي  من اإلشعاع، تدعو 

لتعرض له، يبلغ  6لإلشعاع عن  ا للمقدار املسموح  ملي سيفرت. وتضع اللجنة الدولية حدًّ
ملِّي سيفرت للسنة  50ملِّي سيفرت سنوًّ على مدار مخس سنوات، حبد أقصى  20

 10,000من كل  4.3من العاملني (أي  134الواحدة. وتوقَّع الباحثون أن يتوىف حنو 
ذا القطاع؛  27شخص) إثر اإلصابة مبرض اللوكيميا، نتيجة حوايل  عاًما قضوها يف العمل 

شخًصا. وحىت مع هذه الدراسة الضخمة، مل يكن  531غري أن هذا العدد بلغ يف الواقع 
ا من اإلشعاع (ما  هناك دليل مباشر على أن العاملني الذين تراكمت لديهم جرعات صغرية جدًّ

للوكيميا، حسب قول  50يقل عن  ملِّي سيفرت يف اجململ)، زاد لديهم حجم خطر اإلصابة 
ت يشري إىل أنه لكل  ضي للبيا ملِّي سيفرت مرتاكمة،  10أولسن، غري أن االستقراء الر

للوكيميا حبوايل %  .0.002ترتفع فرصة العامل يف اإلصابة 
َقدر املقال معدل الوفيات املتوقع بني العاملني، من جراء اإلصابة مبرض اللوكيميا، خبطأ 

حالة وفاة فقط إىل التعرض إىل  30مقصود، حيث يرجع السبب يف وقوع حسايب غري 
للوكيميا حبوايل  10اإلشعاع، كما أنه لكل  ملي سيفرت مرتاكمة، ترتفع فرصة اإلصابة 

3.% 
ت املستَمدَّة من الدراسة يف فرضية اللجنة الدولية للوقاية من  إضافة إىل ذلك، تطعن البيا
ن التعرض جلرعات ضئيلة مرتاكمة من اإلشعاع ميثل خطًرا أقل لإلصابة  اإلشعاع، اليت تقّر 
ا اليت تؤخذ مرة واحدة فقط (بناًء على فكرة أن  جلرعة الكلية ذا ملقارنة  مبرض اللوكيميا، 
اجلسم تزيد لديه الفرصة للتعايف، إذا أتى اهلجوم على هيئة جرعات صغرية متكررة)، بيد أن 
مثل تلك التفاصيل من املستبَعد أن تتسبب يف تغيري التوصيات احملاِفظة لّلجنة يف العموم، 

  حسب قول توماس جونج، من املكتب الفيدرايل األملاين للوقاية من اإلشعاع مبيونخ.

 يستكشف الباحثـون مخـاطـر التعـرض لجـرعـات منخفضـة من اإلشعـاع 



 نشرة الوقایة اإلشعاعیة وأمان المصادر المشعة

  نظام الوقاية اإلشعاعية يف املامرسات املقرتحة أو القامئة

 2الصفحة 

يعتمد نظام الوقاية اإلشعاعية يف املمارسات املقرتحة أو القائمة على ثالثة مبادئ: التربير 
 .واالستمثال وحد اجلرعة

 . تربير املمارسات1
ي ممارسة تنطوي على تعرض إشعاعي ما مل تؤد إىل نفع كاف  ويعين أنه ال جيوز القيام 

يف الواقع العملي  .لألشخاص املتعرضني أو اجملتمع يفوق الضرر اإلشعاعي الذي قد حتدثه
ستحداث ممارسة مقرتحة أو مبتابعة ممارسة قائمة يتضمن التربير عادة  يالحظ أن اختاذ قرار 
االنتقاء بني عدة خيارات ممكنة. وكثريًا ما جيري ذلك يف خطوتني: انتقاء اخليارات اليت يفوق 
ا أوًال، مث ينتقى يف اخلطوة الثانية اخليار ذي صايف الفائدة األكرب.  نفعها الضرر املرتبط 
عتبار أن الوقاية اإلشعاعية غالباً ما متثل جزءًا صغريًا بني جمموعة كبرية من العوامل األخرى،  و
لتايل ينحصر تربير  فإن اخلطوة الثانية خترج يف كثري من األحيان عن نطاق الوقاية اإلشعاعية. و

 .ممارسة يف أن يكون النفع الكلي إجيابياً 
ال يطلب تربير عند استحداث ممارسات فقط، إمنا أيضًا عند مراجعة ممارسات قائمة يف ضوء 
املستجدات. فإذا تبني من خالل املراجعة أن النفع الكلي مل يعد يوازي الضرر، فيجب النظر 
يف إمكانية إيقاف املمارسة. ويف هذه احلالة ينبغي االنتباه إىل أن إيقاف ممارسة قائمة ال يؤدي 
اء مجيع منابع التعرض. كما أن هناك حًال وسطًا يتمثل يف احلد من توسع  لضرورة إىل إ

 .املمارسات القائمة اليت مل تعد مربرة
 . استمثال الوقاية اإلشعاعية2

ا جيب النظر يف إمكانية االستفادة املثلى من املوارد املتاحة  بعد تربير ممارسة ما والشروع 
لتقليل الضرر اإلشعاعي لألفراد وللمجموع. ويعين ذلك أن تكون جرعة األفراد وعدد 
األشخاص املتعرضني واحتمال حدوث التعرضات الكامنة أقل ما ميكن بلوغه بشكل معقول 

ليس استمثال الوقاية اإلشعاعية عملية سهلة  .مع مراعاة العوامل االقتصادية واالجتماعية
بشكل عام: فقد يكون بسيطًا يدرك مبا يسمى احلس العام، وقد يكون معقدًا يتطلب إجراء 

تكلفة معقد. ومن املناسب استعمال اجلرعة الفعالة لتقدير ضرر األفراد ألن -حتليل فائدة
عوامل الرتجيح املستعملة يف تعريف اجلرعة الفعالة تراعي الضرر الصحي لألفراد. كذلك فإن 
لنسبة  اجلرعة الفعالة التجميعية مفيدة يف تقدير الضرر الواقع على جمموعات سكانية. أما 

 .للتعرضات الكامنة فإن األمر أكثر تعقيداً كما سنذكر الحقاً 
ينبغي عند استمثال الوقاية يف ممارسة ما مراعاة جممل التعرضات يف آن معاً ألن ختفيض تعرض 
مجًا عن إطالق مواد  دة تعرض آخر: فمثًال إذا كان تعرض عموم الناس  ما قد يؤدي إىل ز
مشعة يف البيئة، فإن تقليل هذا التعرض قد ينطوي على تعرض إضايف للعاملني نتيجة املعاجلة 

 .والتخزين اإلضافيني للمواد املشعة
جترى أول مراحل االستمثال عند تصميم املشروع، وجيب فيها أخذ جتهيزات وكيفية االستعمال 

بعد ذلك جيب استمثال الوقاية خالل مرحلة التشغيل. وكثرياً  .الالحق للمنشأة بعني االعتبار
ما يعتمد االستمثال يف هذه املرحلة على احلس العام وميكن تنفيذه بطرق بسيطة وشديدة 

 .الفعالية مثل تعديل بعض اإلجراءات
تقوم أغلب طرق االستمثال على حتليل النفع والضرر. ومبا أن توزع النفع والضرر بني األفراد 
غري متجانس يف أغلب األحيان، فقد تقع حاالت عدم إنصاف بني فرد وآخر؛ وميكن احلد 

ملنبع على اجلرعات الفردية، وهذا ما يسمى  ويقابل ”.  قيد جرعة“منه بوضع قيود متعلقة 
يعتمد اختيار قيمة قيد اجلرعة أو اخلطورة على ”.  قيد خطورة“ذلك يف التعرضات الكامنة 

 .خصوصيات كل ممارسة على حدة
a استمثال الوقاية يف التعرض املهين: ميكن يف العديد من املمارسات تقدير مستوى اجلرعات .

الفردية املتوقعة عند إدارة العمل بشكل جيد، ومن مث ميكن استعمال هذه القيمة كقيد 
 .جرعة يف هذه املمارسة (مثًال تشخيص إشعاعي، تشغيل عادي للمفاعالت النووية)

b استمثال الوقاية يف التعرض الطيب: نظرًا ألن معظم اإلجراءات اليت تسبب التعرض الطيب .
مربرة بشكل واضح، وأن هذه اإلجراءات ذات فائدة مباشرة للفرد، فقد حظيت الوقاية 
قي جماالت استعمال األشعة. ولذلك فإن  هتمام أقل من  اإلشعاعية يف التعرض الطيب 
هناك جماًال ملموسًا لتخفيض جرعة املريض يف التشخيص اإلشعاعي. وهناك عدة وسائل 
ملقابل  قليلة التكلفة ميكن من خالهلا ختفيض اجلرعة دون فقدان معلومات تشخيصية. و
ت التحقق اليت حتددها السلطة الرقابية مبرونة كافية  جيب أن تتسم قيود اجلرعة ومستو

 .لتسمح جبرعات أعلى إذا كانت مربرة بوسائل سريرية جيدة
c استمثال الوقاية يف تعرض عموم الناس: من املفيد يف كثري من األحيان تصنيف األفراد .

ني من حيث  املتعرضني من منبع واحد يف جمموعات حبيث تضم كل جمموعة األفراد املتشا
التعرض. وتدعى اجملموعة اليت تضم األفراد األكثر تعرضاً هلذا املنبع اجملموعة احلرجة. وعند 
استمثال الوقاية يف ممارسة ما، جيب وضع قيد جرعة على وسطي اجلرعة يف اجملموعة 

لنسبة ملنابع  .احلرجة ً أن تكون اجملموعة احلرجة ملنبع ما حرجة أيضًا  قد يصدف أحيا
لنسبة هلا حرجة. ولذلك جيب عند  أخرى، وقد تتلقى جرعات من منابع أخرى ال تكون 

 .اختيار قيد اجلرعة مراعاة التعرضات من املنابع األخرى
 . حدود اجلرعة الفردية3

بعد االنتهاء من تربير املمارسات واستمثاهلا بشكل فعال تبقى هناك حاالت قليلة جيب فيها 
 .تطبيق حدود جرعة على األفراد ملنع الضرر الفردي الذي قد ينتج من تراكب املمارسات

يتم اختيار حدود اجلرعة حبيث يؤدي التعرض املستمر لقيم أعلى بقليل من هذه احلدود إىل 
ستعمال ثالث درجات لوصف  ICRP خطورة غري مقبولة يف الظروف الطبيعية. وتوصي

 :شدة التعرض
) غري مقبول: ويعين غري مقبول يف ظروف التشغيل العادية ألي ممارسة يكون استعمال  أ

ً. الحظ أن نفس التعرض قد يكون مقبوًال يف ظروف غري عادية  !األشعة املؤينة فيها اختيار
 .) ميكن السماح به: غري مرغوب به ولكن ميكن إىل حد ما قبوله ب
) مقبول: تعرض ميكن قبوله دون طلب أي حتسينات أخرى، ويف هذه احلالة تكون الوقاية  ت

  .مستمثلة
  .”ميكن السماح به“و” غري مقبول“ويكون حد اجلرعة هو احلد الفاصل بني درجيت 

تستعمل حدود اجلرعة يف التعرض املهين لوضع قيود على تصميم وتشغيل املنشآت، كما 
تستعمل أيضًا للتحكم برتاكم جرعات األفراد. ولكن ليس من املناسب على اإلطالق 
استعمال حدود اجلرعة جلميع التعرضات ويف مجيع الظروف، ففي حاالت الطوارئ مثًال 

ت التدخل أو التقصي ال بد  .يفضل االستعاضة عن حدود اجلرعة مبقادير أخرى مثل مستو
ا: فمثًال ينظر إليها  قبل ذكر قيم حدود اجلرعة من تفنيد بعض املفاهيم اخلاطئة اليت تتعلق 
ً أخرى على  ا احلد الفاصل بني "آمن" و"خطر"؛ وكذلك ينظر إليها أحيا ً خطًأ على أ أحيا
ا أكثر الوسائل بساطة وفعالية إلبقاء التعرضات ضئيلة؛ وقد ينظر إليها كما لو كانت  أ
الطريقة الوحيدة لتحقيق الوقاية؛ وكل هذا غري صحيح وخمالف للفلسفة اليت تبىن عليها 

 .الوقاية اإلشعاعية
ميكن تعريف حدود اجلرعة إما بشكل جرعة يسمح بتلقيها بشكل متجانس خالل العمر أو 
خالل عدد معني من السنوات، أو كجرعة سنوية يسمح بتلقيها يف سنة واحدة. وسنسرد يف 

ا من  .ICRP الفقرات التالية حدود اجلرعة املوصى 
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a. حدود اجلرعة يف التعرض املهين 
لتعرض املهين لتغطية احلاالت اليت يكون فيها الفرد عامًال  تعد حدود اجلرعة طريقة للتحكم 
يف أكثر من جهة لكل منها قيد جرعة خاص، ولضمان الوقاية فيما إذا وقعت أخطاء عند 

بتحديد اجلرعة الفعالة الفردية يف التعرض املهين يف فرتة زمنية  ICRP توصي .االستمثال
ميلي سيفرت، مع الشرط اإلضايف أال تتجاوز  100مقدارها مخس سنوات حبيث ال تتجاوز 

ميلي سيفرت. ينتج من حد اجلرعة املذكور أن حد اجلرعة  50اجلرعة الفعالة يف أي سنة 
ميلي سيفرت يف السنة، ويستفاد من هذا الرقم عند وضع قيود  20الفعالة السنوية يبلغ 

 .اجلرعة إذ ينبغي على أي قيد جرعة أن يبقى دون هذا الرقم
يقابل حد اجلرعة الفعالة املذكور حدود جرعة مكافئة ألعضاء معينة من اجلسم. فحد اجلرعة 

ً على أال تتجاوز  100املكافئة لعدسة العني  ميلي سيفرت يف فرتة زمنية مقدارها مخس سنو
ً،  500ميلي سيفرت، وحد اجلرعة املكافئة للجلد  50يف أي سنة  ميلي سيفرت سنو

لنسبة للتعرض الداخلي  .ميلي سيفرت سنوً  500وكذلك حد اجلرعة املكافئة لألطراف  أما 
ميلي سيفرت،  20تستند إىل جرعة فعالة مودعة حدها  ALI فتعرف حدود اندخال سنوية

 .وحدود االندخال السنوية هذه مذكورة يف جداول مطولة يف املراجع
بعدم معاملة النساء املتعرضات تعرضًا مهنيًا معاملة  ICRP التعرض املهين للنساء: توصي

لتايل تطبق عليهن مبادئ وإجراءات الوقاية نفسها كما على الرجال. ولكن يف حال  خاصة، و
عتبار أن  احلمل جيب اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة حلماية اجلنني كونه من عموم الناس. و
التعرض املهين العادي لألم ال يؤدي إىل أضرار حتمية للجنني خالل األسابيع الثالثة األوىل 
من احلمل، وأن املرأة ينبغي أن تعرف بعد هذه املدة ما إذا كانت حامًال أم ال، فيجب على 
املرأة العاملة إبالغ رب العمل فور علمها حبملها ومن بعد جيب احلد من تعرض املرأة حبيث ال 

قي فرتة احلمل، كما حيد التعرض  2تتجاوز اجلرعة املكافئة للبطن  ميلي سيفرت خالل 
   .ALI من حد االندخال السنوي 20/1الداخلي بـ

b. حدود اجلرعة يف التعرض الطيب 
ال توجد حدود جرعة يف التعرض الطيب ألن اإلجراءات الطبية عادة تنطوي على فائدة مباشرة 
للفرد املتعرض. وعند استمثال يف الوقاية اإلشعاعية تكون اجلرعة أقل ما ميكن بلوغه مع حتقيق 

لتايل سينطوي أي حد جرعة إضايف على ضرر لألفراد  .األهداف الطبية يف الوقت ذاته، و
c. حدود اجلرعة يف تعرض عموم الناس 

ميلي سيفرت، وحد جرعة  1حبد جرعة فعالة سنوي لعموم الناس مقداره  ICRPتوصي 
 ميلي سيفرت للجلد. 50ميلي سيفرت لعدسة العني، و 15مكافئة مقداره 
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ميتلك علم القياس كيانه املستقل ويتداخل مع مجيع اجملاالت العلمية النظرية والتطبيقية؛ وهو 
دف التحديد الدقيق) النظرية  لتعريف العلم الذي يتبىن خمتلف إجراءات القياس (املقارنة 
والتجريبية عند أي مستوى لالرتياب يف أي جمال علمي أو تقين. لقد حافظ علم القياس عرب 
ء والكيمياء واهلندسة والطب  التاريخ على دوره اهلام سواء يف اجملاالت العلمية وأمهها الفيز

والصيدلة أو يف اجملاالت االقتصادية كالزراعة والصناعة 
والتجارة. وأيضاً، واكب علم القياس الثورة الصناعية يف 
العصر احلديث وتبلور كيانه املستقل خالل الربع األخري من 
القرن الثامن عشر حيث أعطي شكله العاملي ضمن إطار 
منظومة دولية للقياس. لقد بدأ فعليًا ظهور هذه املنظومة 

ا عندما قررت سبع عشرة دولة عام   1875املستقلة بذا
). Meter Conventionتوقيع ما يسّمى مبيثاق املرت (

أّسس هذا امليثاق للتعاون الدويل يف علم القياس وتطبيقاته يف 
الصناعة واألحباث العلمية وغريها، وجرى اعتماد النظام 

 International System ofالدويل للواحدات  
Units (SI) ،املكون من سبع واحدات أساسية (املرت (

الثانية، الكيلوغرام، األمبري، الشمعة، الكلفني واملول) ترتكز 
عليها خمتلف الواحدات الفرعية األخرى. انبثق عن ميثاق 
املرت ثالث منّظمات دولية متثل اإلطار املرجعي للقياس يف 

)، واملكتب الدويل لألوزان واملقاييس CGPMالعامل، وهي: املؤمتر العام لألوزان واملقاييس (
)BIPM) واللجنة الدولية لألوزان واملقاييس ،(CIPM ريس  –)، ومجيعها مقرها يف 

فرنسا. ويف وقتنا احلاضر، جتاوز عدد الدول املنضّمة إىل ميثاق املرت واحد وتسعون دولًة بينها 
مثاين دول عربية (كاملة العضوية ومشاركة). أصبحت اجلمهورية العربية السورية رمسيًا عضواً 

ر  31) بتاريخ CGPMمشاركًا يف املؤمتر العام لألوزان واملقاييس ( ؛ وكلف 2012أ
) من قبل حكومة اجلمهورية العربية السورية بتوقيع NSCLاملخرب الوطين للمعايري واملعايرة (

االتفاق. وبذلك، اعترب املخرب الوطين حالياً معهدًا وطنياً للقياس يف اجلمهورية العربية السورية، 
ومت الحقًا قبول ترشيح املخرب للمخرب الوطين للقياسات اإلشعاعية يف هيئة الطاقة الذرية      

)AECS-NRML من قبل املكتب الدويل لألوزان (
) وتسميته "مؤسسًة مكّلفًة" BIPMواملقاييس (

(Designated Institute)  مسؤولًة عن القياسات
 6اإلشعاعية، وقد اعتمدت هذه التسمية فعليًا بتاريخ 

 . 2014تشرين الثاين 
تعد درجة تطور علم القياس مؤشرًا هامًا على تطور البلدان، 
فعلى سبيل املثال، ال ميكن حتقيق الصناعات عالية الدقة 
اخلفيفة والثقيلة وغزو الفضاء ولعب دوٍر متقدٍم يف 
االقتصادي العاملي دون حتقيق قياسات موثوقة عالية الدقة. 
يتطلب هذا األمر توفر بنية حتتية للقياس متطورة جداً 
تسمح بتحقيق قياسات مرجعية عالية املستوى، وتتفوق 
لتايل، إن  ا يف التطبيقات التقنية والصناعية. و على مثيال
توطني التقنيات احلديثة يف خمتلف اجملاالت وحتقيق القدرة 
على املنافسة العاملية الصناعية والتجارية، يفرض على الدول 
ً وطنياً  ت القياس والتطور التقين لديها، وقانو امتالك نظام وطين للقياس يعكس مستو
ا العاملة يف جمال القياس وكافة املؤسسات األخرى وذلك  للقياس ينظم العالقة بني مؤسسا

  مبرجعية معهٍد وطٍين للقياس يرتبط رمسياً مبنظومة القياس العاملية.

   )Metrologyأهمية علم القياس (
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   الفحوص التشخيصية يف الطب النووي
يُعدُّ الطب النووي أحد فروع التصوير الطيب والذي ُتستخدم فيه كمية حمددة من بعض املواد 
إلضافة إىل التشخيص، اكتشف الباحثون  املشعة للحصول على معلومات تشخيصية معينة. 
منذ القرن املاضي تطبيقات للمواد املشعة ملعاجلة بعض األمراض وجرى استخدامها بشكل 
منفرد أو مع إجراءات عالجية أخرى إشعاعية أو جراحية. وقد ازداد يف اآلونة األخرية طلب 
لطب النووي، ولكن على الرغم من ذلك، ال تزال  األطباء إلجراء فحوصات تشخيصية 

ستخدام األشعة السينية.  النسبة األكرب للفحوص التشخيصية جتري 
 متتاز الفحوص التشخيصية يف الطب النووي مبا يلي:

.ر أعراضاً سريرية معينة  ميكن الكشف عن احلالة الوظيفية لبعض األعضاء واليت قد تُفسِّ

 ًأو ابتالعا ً جيري إعطاء املريض كمية مدروسة من املادة الصيدالنية املشعة، إما حقنًا وريد

لتايل هي  ً أو استنشاقاً، وال تكون اجلرعة الفعالة اليت يتعرض هلا املريض كبرية و أو ُشر

ا مربرة طبياً من ِقبل الطبيب.  آمنة إشعاعياً ما دام أ

.لوسائل التشخيصية األخرى  تكون التكلفة االقتصادية منخفضة نسبياً مقارنة 

 تُعدُّ الصور الومضانية، النامجة عن عملية التصوير جبهاز الغاما كامريا، ذات حساسية عالية

 وتقدِّم معلومات مفيدة جداً يف حال استعمال املادة الصيدالنية املشعة املناسبة.

 ال ينحصر دور الطب النووي يف الكشف عن أمراض السرطان؛ وهناك حوايل مائة تطبيق
تشخيصي يف الطب النووي مثل: التصوير الومضاين للعظام، فحص احلالة الوظيفية 

 ألعضاء مثل الكلية والغدة الدرقية والرئتني والقلب...إخل.
نية، ال جيري التعامل مع املريض يف الطب النووي كما يف طرائق التصوير األخرى   من جهة 
ألشعة السينية مثًال؛ حيث يتحول املريض بعد أخذ املادة املشعة إىل مصدر  كما يف التصوير 

لتايل جيب مايلي:  مشع متحرك و
 أثناء حتضري املريض:

 الحتفاظ قد ُيطلب من املريض لبس ثوب خاص خالل إجراء الفحص أو قد ُيسمح له 
 مبالبسه.

 ا حامًال أو مرضعًا أو حىت ئي الطيب يف حال كو جيب على النساء إخبار الطبيب والفيز
ا حامًال.  إذا كان هناك احتمالية لكو

 نوية أو تداخل بني املادة الصيدالنية املشعة املستخدمة وبني بعض قد حتدث أعراض 
ي أمراض لديه وكذلك  ئي الطيب  األدوية؛ لذا جيب على املريض إخبار الطبيب والفيز
ألدوية اليت يتناوهلا مبا يف ذلك الفيتامينات واملتممات العشبية؛ وكذلك خيربهم يف حال  

 كان لديه أي أعراض حتسسية جتاه بعض األدوية.
.جيب نزع اجملوهرات واإلكسسوارات اليت حيملها املريض ويفضل تركها يف البيت 
.لفحص الذي سيخضع له  قد يتلقى املريض تعليمات أخرى خاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عملية التصوير:خالل 
 لغاما كامريا، تلتقط اجلهاز األساسي للتصوير يف الطب النووي هو كامريا خاصة، تدعى 

ت) من املادة املشعة اليت ُأعطيت للمريض واليت توزعت يف مناطق معينة  أشعة غاما (فوتو
لتايل ال ُتصدر هذه الكامريا أية أشعة.  داخل جسمه؛ و

 تون بناء على موعد مسبق ميكن إجراء التصوير ملرضى مقيمني يف املشفى أو ملرضى 
 ويغادرون بعد االنتهاء من عملية التصوير (ولكن قد يستغرق هذا األمر عدة ساعات!).

 يوضع املريض على طاولة الغاما كامريا يف وضعية مناسبة لعملية التصوير املطلوبة وُيطلب
 منه عدم التحرك.

.ت على شكل سلسلة من الصور  تبدأ الغاما كامريا بتجميع البيا
 حتمل أشعة غاما املنبعثة من املريض على معلومات عن كمّية وأماكن جتمع املادة املشعة يف

لصورة  لتشخيص، وَتظهر هذه املعلومات يف الصورة واليت ُتدعى  األعضاء املستهدفة 
 الومضانية.

 تتعلق مدة اإلجراء بعدة عوامل أبرزها: الزمن الالزم لتوزع املادة املشعة يف اجلسم، والزمن
م.  الالزم لتفكك املادة املشعة وهذا يرتاوح من عدة ثواين إىل عدة أ

 بعد عملية التصوير:
 إن معظم اإلجراءات التشخيصية يف الطب النووي غري مؤملة ومن النادر ظهور أعراض

ا.  جانبية غري مرغوب 
 ئي الطيب بتعليمات ميكن أن يتابع املريض حياته الطبيعية بعد الفحص إال إذا زّوده الفيز

 خاصة تتناسب والفحص الذي أجراه.
 يف معظم األحيان، خيرج املريض من قسم الطب النووي ويف جسمه كمية من املادة املشعة

لتعليمات اليت ُأعطيت له لوقاية  اليت أخذها؛ يف هذه احلالة، جيب على املريض االلتزام 
أفراد أسرته وعموم الناس، واإلكثار من شرب املاء ملساعدة اجلسم على التخلص من 

 املادة املشعة املتبقة يف اجلسم.
 ت الصور الومضانية اليت ستعراض وحتليل بيا لطب النووي  يقوم الطبيب املختص 

الطبيب املعاِلج ليتابع حالة املريض ويقرر العالج سجلتها الغاما كامريا وكتابة تقرير إىل 
 املناسب له.
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