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

ئية من خالل استخدامها اليومي يف كافة  أثبتت حمطات الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهر
نتاجيتها وهي أكثر الـطـرائـق والـوسـائـل دقـة مـن  ا مستقرة وميكن االستقراء  أحناء العامل 
ئـيـة بـعـد الـوقـود األحـفـوري  لث مصدر للطاقـة الـكـهـر الناحية اهلندسية، وهي أيضاً أكرب 

ء يف العام  2448والطاقة الكهرومائية، حيث وفرت ما يقارب  تريا واط ساعي من الكهر
% من إنتاج الطاقة العـاملـي، و عـلـى الـرغـم مـن أن االعـتـمـاد عـلـى 16أو حوايل  2000

، فإن هاتـني 2020طاقة الوقود األحفوري والطاقة املائية الكربى سيبقى مرتفعاً حىت العام 
ء، بصـورة  مـني احـتـيـاجـات الـعـامل مـن الـكـهـر ن غري قـادرتـني عـلـى  الطاقتني سوف تكو

مستـمـرة عـلـى املـدى الـبـعـيـد. ومـن جـهـة أخـرى، ال تـنـتـج الـطـاقـة 
ء فحسب، ولكنها تليب احتـيـاجـات الـتـدفـئـة وتـولـيـد  النووية الكهر
إلضافة إىل إمـكـانـيـة  احلرارة للعمليات الصناعية وحتلية مياه البحر 
استخدامها يف إنتاج الوقود الكيميائي مثل اهلدروجني، والذي يـعـد 
من أهم أنواع الوقود النظيف. إن تطبيـقـات هـذا الـنـوع مـن الـوقـود 
تنمو بسرعة اعتمادًا عـلـى الـتـقـدم املسـتـمـر يف تـقـانـة خـلـيـة الـوقـود 
ومتييع اهليدروجني وختزينه. ومن جهة أخرى، من احملـتـمـل أن يـنـمـو 
أيضاً الطلب علـى حتـلـيـة مـاء الـبـحـر عـنـدمـا تصـبـح مشـكـلـة عـدم  

ت املياه العذبة مشكلة عاملية مقلقة وعاجلة.  كفاية خمزو
تعد صناعة الطاقة النووية الصنـاعـة الـوحـيـدة املسـتـخـدمـة يف إنـتـاج 
ت تطورها، حيث جرى أخذ التأثريات البيئية يف  ء من بدا الكهر
ـا  االعتبار، وهي إحدى الفعاليات البـشـريـة الـيت تـرافـق تـطـويـر أمـا
حـيـة األمـان  مع تطور تكنولوجيتها. وترخص احملطات النووية من 
والوقاية من قبل منظمات حكومية مسـتـقـلـة وختضـع إىل مـوافـقـات 

ا بشكٍل جيد. ثري بيئي منخفض جداً إذا ما جرى إدار  إقليمية وهي ذات 
ين أكسيـد الـكـربـون  تعد الطاقة النووية من الناحية البيئية من الصناعات اليت ال تنتج غاز 
ين أكسيد الكربيت أو غـازات أكـاسـيـد  أو أي غاز آخر من الغازات الدفيئة وال تنتج أو 
األزوت اليت تؤدي إىل األمطار احلامضية. تـعـد هـذه اخلصـائـص هـامـة لـدى مـقـارنـتـهـا مـع 

 1الصفحة 

حمطات إنتاج الطاقة األخرى اليت تـعـتـمـد عـلـى الـوقـود األحـفـوري كـالـفـحـم احلـجـري والـيت 
ء، وكمقارنة، تسهم حمـطـة تـعـمـل عـلـى الـفـحـم 24تسهم يف  % من اإلنتاج العاملي للكهر

ملقارنة مع حمـطـة نـوويـة بـطـاقـة  ت الغازية  نظمة خلفض االنبعا  1300احلجري ومزودة 
2CO مـلـيـون طـن مـن  10طن من الـعـوالـق اهلـوائـيـة و 2300ميغا واط، يف نشر حوايل 

، حـيـث تـعـتـمـد الـكـمـيـات الـدقـيـقـة NOxطن مـن  7000و2SO طن من  14000و
ت على جودة الفـحـم وخصـائـص احملـطـة، ومبـا أن حـوايل  % مـن الـطـاقـة 16هلذه االنبعا

ئية تنتج عن طريق الطاقة النووية، فإذا كانـت هـذه الـطـاقـة تـنـتـج عـن طـريـق الـفـحـم  الكهر
ً، 2COمــلـيــار طــن مــن  2.5احلـجــري ألدت إىل إطــالق  ســنــو

وهذا يعين أن استخدام الطاقة النووية، سيؤدي إىل خفـض كـمـيـة 
ت  %. ومــن جــهــة أخــرى، ميــكــن مــقــارنــة 29إىل 2CO انــبــعــا

الطاقة النووية مع الغاز الطبيعي الذي يعد أكثر نظافة من الفحم 
ن حــرق الــغــاز الــطــبــيــعــي يــؤدي إىل إطــالق  احلــجــري، يــالحــظ 

 2, NOx, SO4CHوCO 2 وCO ت وبشكل خاص انبعـا
، الغاز 2COأكاسيد األزوت اليت تؤدي إىل األمطار احلامضية و

ت رئيسية من احرتاق الـغـاز الـطـبـيـعـي،  الديفء األساسي، كانبعا
ت لـغـاز املـيـثـان  وإذا اعترب دورة الطاقة كاملة، فإن هـنـاك انـبـعـا
أثناء االستخالص والنقل. يعد غـاز املـيـثـان غـاز ديفء أقـوى مـن 

2CO 2، وبـتـحــويـل كــمـيـة املــيـثـان ملـكـافـئCO ت ، فـإن انـبـعــا
ء بواسطة الغاز الطبيعي سـتـكـون  الغازات الدفيئة يف إنتاج الكهر
بنفس املرتبة اليت تسببها دورة الفحم احلجري، وهلذا ميكـن الـقـول 
ن اســتــخــدام الــغــاز الــطــبــيــعــي، ال ميــكــن اعــتــبــاره حــًال ملشــكــلــة 

، املصدر الرئيس للطاقة النووية اخلـالـيـة مـن التغريات املناخية. وهلذا تعد الطاقة النووية حالياً 
 الكربون.

ر البيئية ملصادر الطاقة من منشورات هيئة  وملزيد من التفاصيل، ميكن العودة إىل كتاب األ
  الطاقة الذرية للدكتورين إبراهيم عثمان وحممد سعيد املصري.

   الطاقة النووية والتغريات املناخية



 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

 التصوير املقطعي املحوسب باألشعة السينية

 2الصفحة 

ألشعة السينية من الوسائل التشخيصية املهّمة، وهو تقنيـة الـتـصـويـر  يُعدُّ التصوير املقطعي 
ملسـح املـقـطـعـي مبسـاعـدة احلـاسـوب ( ). تسـمـح هـذه CATاليت كـانـت تـعـرف سـابـقـًا 

ملم وعلى طول حمور اجلسم وحبيث ميكـن إعـادة  0.5التقنية بعرض صور مقطعية من رتبة 
تشكيلها بواسطة احلاسوب إلظهار مساقط خمتلفة للبنية التشرحيية لألعضاء. تتمتع الصـور 

حبيث ميكن تكييفها بواسطـة احلـاسـوب عـرب إظـهـارهـا ضـمـن  املقطعية بسطوع وتباين جيد
 نوافذ إظهار مصممة مسبقاً لتعطي أفضل صورة لكل عضو من أعضاء اجلسم. 

ويعتمد املبدأ األساسي للتصوير املقطعي على إمكانية إعادة تشـكـيـل الـرتكـيـبـات الـداخـلـيـة 
للجسم بناًء على املـعـلـومـات الـيت تصـل إىل الـكـواشـف مـن عـدة اجتـاهـات حـول اجلسـم. 

ضي الذي وضعه الـعـامل رادون   1972استخدم العامل الربيطاين هانسفيلد يف عام  املبدأ الر
يف إعــادة تشــكــيــل الصــور املــقــطــعــيــة يف الــتــصــويــر اإلشــعــاعــي  1917كــورمــاك عــام 

التشخيصي. تستند هذه الطريقة إىل تقسيم كـل شـرحيـة إىل عـدة عـنـاصـر حـجـمـيـة صـغـرية 
 ) ترتبط قيمة كل منها بدرجة توهينها لألشعة السينية. Voxelتدعى (

ـا عـن بـعـد ومـن حـلـقـة  يتألف جهاز التصوير املقطعي من طاولة متحركة ميكـن الـتـحـكـم 
) مـثـبـت عـلـيـهـا بشـكـل مـتـقـابـل كـٌل مـن أنـبـوب األشـعـة gantryدائرية الشكل (تدعى 

ومصـــفـــوفـــة الـــكـــواشـــف 
اإلشــــــعــــــاعــــــيــــــة يــــــرتاوح 

 700عـــــددهـــــا بـــــني 
كـــــــــــاشـــــــــــف   900و

مـــتـــوضـــعـــة عـــلـــى طـــول 
منحين الدائرة الـيت يـقـع 
مركزها يف حمـرق أنـبـوب 
األشــــعــــة. كــــمــــا يــــزود 
اجلـــهـــاز بـــلـــوحـــة حتـــكـــم 
ونظام حاسويب وظـيـفـتـه 

 معاجلة وإعادة تشكيل الصور وأرشفتها بصيغة رقمية.

خـالل الــتــصــويــر املــقــطــعــي، يـتــم إدخــال املــريــض ضــمــن احلــلـقــة ويــدور أنــبــوب األشــعــة مــع 
درجة، يتم خالهلا مسح شرحيـة رقـيـقـة ملـنـطـقـة مـعـيـنـة  360الكواشف حول املريض مبقدار 

ستخدام حزمة على شكـل مـروحـي مـن األشـعـة السـيـنـيـة تـغـطـي كـامـل جسـم  من اجلسم 
املريض. تكون استجابة الـكـواشـف املـقـابـلـة هلـذه الشـرحيـة مـتـنـاسـبـة مـع جمـمـوع مـعـامـالت 
ت األشـعـة السـيـنـيـة، وبـعـدهـا تـنـتـقـل  ت الـنـسـيـج املـارة عـربهـا فـوتـو التوهني اخلطية ملـكـو
ت من الكواشف إىل احلاسب. يدور أنبوب األشعـة والـكـواشـف يف أجـهـزة األجـيـال  البيا
التقليدية من التصوير املقطعي دورة كاملـة حـول املـريـض مـن أجـل اقـتـبـاس صـورة مـقـطـعـيـة 
واحدة ومن مث يتم االنتقال إىل الصورة التالية. أما يف األجيال احلديثة فيكون دوران أنـبـوب 
ً إىل اقـتـبـاس حـجـم كـبـري مـن  األشعـة والـكـواشـف يف حـول املـريـض بشـكـل حـلـزوين مـؤد

لتايل ختفيض الـزمـن الـالزم إلجـراء املسـح  املعطيات عن كامل املنطقة املصورة من اجلسم و
بشــكــل كــبــري ممــا ُميــّكــن مــن تصــويــر مــنــطــقــة كــبــرية مــن اجلســم خــالل حــجــز نــفــس واحــد 
للمريض. تستطيع املاسحات املقطعية احللزونية أيضاً من إعادة تشكيل صور ثالثية األبعاد 
جـراء اقـتـبـاس جملـمـوعـة مـن املـقـاطـع  لألعضاء وبدقة كبرية، وتسمح األجيال احلديثة منهـا 

لـتـايل  4،6،8،16،32،64عددها  جمتمعة عند كل دورة ألنبوب األشعة حول اجلسـم و
دة سرعة عملية اقتباس الصورة والتخفيض من أثر حركة األعضاء الداخلية عليها.  ز

جملال الـواسـع لـتـطـبـيـقـاتـه والـيت تشـمـل كـًال مـن دراسـات الـدمـاغ،  يتميز التصوير املقطعي 
إلضـافـة إىل الـفـحـوص  النخاع الشوكي، البطن، احلوض، الصدر، الرقبة، واجليوب األنفية 
سـتـخـدام املـادة الـظـلـيـلـة. ويسـاعـد الـتـصـويـر  العظمـيـة لـألطـراف وصـور األوعـيـة الـدمـويـة 
ً وذلك يف التحديد الدقـيـق ملـكـان  املقطعي يف إجراء اخلزع من األنسجة املراد دراستها خمرب
اخلزع. ويستخدم التصوير املقطعي أيضـًا كـأداة إسـعـافـيـة مـهـّمـة خـاصـة يف حتـديـد الـنـزيـف 
الدماغي أو البطين، فعلى سبيل املثال، ويف حاالت السكتة الدماغـيـة، يسـتـخـدم الـتـصـويـر 
املقطعي الستبعاد النزيف الدماغي قبل الشروع مبعاجلة خثرات األوعية الدموية، لـذلـك مـن 

 الطبيعي تواجد جهاز تصوير مقطعي واحد على األقل ضمن قسم الطوارئ يف املشفى.
تستعـمـل بـعـض املـواد 
الــــظــــلــــيــــلــــة أيضــــًا يف 
الـــتـــصـــويـــر املـــقـــطـــعـــي 
وخــاصــة يف دراســات 
الــبــطــن حــيــث يــعــطــى 
املـــريـــض حمـــلـــوًال عـــن 
طريق الفم ملادة ظليلـة 
مــن مــركــبــات الــبــاريــوم 
قبل فرتة زمـنـيـة قصـرية 
ــتــصــويــر وذلــك  مــن ال
لتمييز أنسجة أعضاء اجلهاز اهلضمي عن األنسجة احمليطة. كما ميكن إعطاء املادة الظليلـة 
دة تــبــايـن صــور بـعــض أعضـاء اجلســم وحتسـني ظــهــور  ً (حمــلـول يــودي) مـن أجــل ز وريـد
األوعية الـدمـويـة فـيـهـا كـمـا يف دراسـات الصـدر، الـبـطـن والـبـلـعـوم أو يف دراسـات الـدمـاغ 

وتُعدُّ املادة الظليلة الوريدية أساسية يف التصـويـر املـقـطـعـي   لتحسني مشاهدة صور أنسجته.
ـا. ميـكـن حـقـن   لألوعية الدموية إلظهارها بشكل متمايز عـن الـعـظـام واألنسـجـة احملـيـطـة 
لتصوير وكذلك خالله بشكل مستمر بواسطة حاقن آيل.  كمية املادة الظليلة عند البدء 

لـرغـم مـن أنـه قـد يـرتافـق  يُعدُّ التصوير املقطعي إجراًء غري تـدخـلـّي وغـري مـزعـج لـلـمـريـض 
ببعض اخلوف الذي يتطلب قليًال من الشرح لضمان حسن تعاون املريض خـالل الـتـصـويـر 
واحلصول على نتائج مرضيــة. يوضح الشكل التايل مناذج عـن الصـور اإلشـعـاعـيـة املـقـطـعـيـة 

  مع مساقطها املختلفة.
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 DECT: DIGITALتســـتـــعـــمـــل داعـــمـــات االتصـــاالت الـــالـــســـلـــكـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة ( 

ENHANCED CORDLESS TELECOMMUNICATIONS/

HIGH FREQUENCY)  إلنشاء نظام اتصال السلكي قـابـل لـلـتـطـبـيـق يف املـنـازل
ويف مواقع العمل؛ وكما وجد حديثاً هلذه التقنية استخدامات عملية فعالة يف الـتـحـكـم عـن 
بعد يف عدد من التطبيقات الصناعية أو االسـتـخـدامـات الـيـومـيـة كـأجـهـزة مـراقـبـة األطـفـال 

 الرضع.
تعمل هذه األنظمة عند ترددات من مرتبة امليغاهرتز، والتعرض لألمواج الصادرة عـنـهـا يـقـع 
ملقارنة مع حمطات اهلاتف اخللوي وأجهزة اخللوي وشاشات الـعـرض  يف جمال احلقل البعيد 
والذي يقع التعرض الناتج عن استخدامها ضمن جمال احلقل القريب (يرتبط احلد الـفـاصـل 

 )Dبني منطقيت احلقلـني الـقـريـب والـبـعـيـد حـول هـوائـي مـرسـل بـطـول اهلـوائـي (   )l وطـول (
لـتـايل،  d =2.L /) مـن خـالل الـعـالقـة (موجة احلقل الـكـهـرطـيـسـي الصـادر ( )). و

سـتـخـدام هـواتـف نـظـام داعـم  يكون التعرض البـشـري لـلـرتددات الـعـالـيـة عـادًة مـنـخـفـضـًا 
ملـقـارنـة مـع أجـهـزة اهلـاتـف اخلـلـوي؛ حـيـث DECTاالتصاالت الالـسـلـكـي الـرقـمـي (  (

تكون الطاقة املستهلكة إلرسال اإلشارة يف هذا النظام أقل منها يف أنظمة اهلاتف اخللـوي، 
 حيث املسافة بني اهلاتف وحمطات اإلرسال كبرية.

ــيــة ( ــعــال تــتــمــيــز الــرتددات ال
HF  ( لقـدرة عـلـى اخـرتاق

جســـم اإلنســـان (يـــتـــنـــاســـب 
عــمــق االخــرتاق عــكــســًا مــع 
الــرتدد) وهــي تســبــب ارتــفــاع 
احلــرارة يف الــنــســيــج احلــيــوي 
املـــــعـــــرض. وعـــــادًة، يـــــقـــــوم 
اجلسم بتعديل ارتـفـاع احلـرارة 
آللـيـة نـفـسـهـا الـيت  البسيط 

ضية، فالتنظيم الذايت للحرارة الداخلية للجسـم أمـر طـبـيـعـي  حتدث عند القيام بنشاطات ر
ت أعــلــى مــن حــد مــعــني (حــد الــعــتــبــة)، يــؤدي الــتــعــرض  وتــلــقــائــي. غــري أنــه، وعــنــد ســو
رًا صـحـيـة هـامـة مـثـل ختـرب  للـرتددات الـعـالـيـة إىل ارتـفـاع احلـرارة يف اجلسـم قـد تسـبـب آ
النسيج (حروق) أو صدمة حرارية. أما يف حالة التعرض لـلـرتددات املـطـبـقـة يف نـظـام داعـم 
االتصاالت الالسلكي الرقمي يكون االرتفـاع يف حـرارة الـنـسـج أقـل مـن الـعـتـبـة بـكـثـري وال 
ر طـويـلـة األمـد  ر احلـادة واآل تتأثر حرارة اجلسم. أجريت الـعـديـد مـن األحبـاث حـول اآل
الــنــامجــة عــن الــتــعــرض لــلــرتددات املــرتــفــعــة كــتــلــك املســتــخــدمــة يف نــظــام داعــم االتصــاالت 
الالسلكي الرقمي ومل يصدر عنها دليل مـبـاشـر عـلـى وجـود األثـر الصـحـي. فـمـعـظـم تـلـك 
هلاتف اخللوي وحمـطـات الـبـث  األحباث كانت قد استنبطت نتائجها من مرجعيات ترتبط 
القاعدية اخلاصة به حيث اعترب أن هناك تشابه كبري يف األثر. على أية حال، كـان اهلـدف 

ئية هو دراسـة خـطـر حـدوث أورام يف الـرأس يف جـوار األذن أو يف  املباشر للدراسات الو
ورام  الدماغ. لقد أظهرت بعض تلك الدراسات وجود ارتفاع طفيف يف احتمال اإلصـابـة 
الدماغ يف عينات، ممن يستخدمون كثـريًا اهلـاتـف اخلـلـوي؛ وقـد درس عـلـى تـلـك الـعـيـنـات 
األثر طويل األمد للتعرض للرتددات العالية اخلاصة بشبـكـة اهلـاتـف اخلـلـوي، غـري أنـه، مـن 
ا. هـذا، ومل يـعـلـن عـن أي  احملتمل وجود خطأ كبري يف تلك النتائج وضعف يف دالئل إثبا
ورام الدماغ يف تقاريـر الـعـديـد مـن الـدراسـات الـبـحـثـيـة الـطـبـيـة  دة يف احتمالية االصابة  ز
ت واخلـال مل  على مستخدمي اهلاتف اخلـلـوي؛ كـمـا أن الـدراسـات املـخـربيـة عـلـى احلـيـوا
ئـيـة  ئية، ومل تتوصل تلـك األعـمـال إىل آلـيـة بـيـوفـيـز تتمكن من إثبات نتائج الدراسات الو
ت إشــعــاعــيــة  ميــكــن أن تشــرح األثــر املســرطــن احملــتــمــل لــلــتــعــرض طــويــل األمــد عــنــد ســو
ئية ال يتوافـق  منخفضة. إضافًة إىل ذلك، إن اخلطر املتزايد الذي تبنته بعض الدراسات الو
مع استقرار تردد حدوث تلك األورام بـني الـنـاس. ولـكـن، ال بـد مـن الـتـنـويـه إىل أن هلـذه 
النتائج اعتبارات هـامـة وخـاصـًة بـعـد االنـتـشـار الـواسـع السـتـخـدام اهلـاتـف اخلـلـوي خـالل 

 العقدين املاضيني.
حــيــة أخــرى، جتــري الــعــديــد مــن األعــمــال الــبــحــثــيــة عــلــى الــعــالقــة بــني احلــقــول ذات  مــن 
ــيــة وبــعــض  ــعــال الــرتددات ال
األمـــراض مـــثـــل الصـــداع، 
ضــعــف الــذاكــرة، الــقــلــق، 
ر  الــوظــائــف الــذهــنــيــة، اآل
القلبية، وغريهـا، ومل تـثـبـت 
تــلــك األحبــاث حــىت اآلن 
وجــود أي أثــر صــحــي مــع 
مالحظة وجود أثـر بسـيـط 
عـــلـــى نشـــاط املـــخ قـــيـــس 

ئي ( ). إن هذه الظاهرة احليوية غري واضحة حىت EEGبواسطة التخطيط الدماغي الكهر
رهـا الصـحـيـة كـالـقـلـق مـثـًال. عـلـى أيـة حـال، تـوصـلـت  اآلن ومل تواكبها أي دراسة على آ
نه من غري احملتمل أن يرافق التعرض للحقول الكهرطـيـسـيـة ذات الـرتددات  نتائج األحباث 

ر صحية ضارة. ت أقل من العتبة احلرارية، أية آ  العالية، عند سو

ولتجـنـب املـخـاطـر الصـحـيـة احملـتـمـلـة لـلـتـعـرض طـويـل األمـد لـلـحـقـول الـكـهـرطـيـسـيـة ذات 
ـا عـاملـيـاً.  الرتددات العالية، جيب االلتزام حبـدود ارتـفـاع احلـرارة يف اجلسـم والـرأس املـوصـى 

ن تـوضـع حـدود ICNIRPوقد أوصت اهليئة الدولية للوقاية من األشعة غـري املـؤيـنـة (  (
متصاص طاقة األمواج الكهرطيسية عالـيـة الـرتدد يف الـرأس واجلسـم املـعـرب  للتعرض مرتبطة 

رتـفـاع احلـرارة. إن هـذه SARعنه مبقدار معدل الطاقة النوعية املمتصة ( ) والذي يـرتـبـط 
مــن  ICNIRPاحلــدود والــتــوصــيــات يف تــعــديــل مســتــمــر وفــقــًا ملــا يــرد إىل اهلــيــئــة الــدولــيــة 

  معلومات جديدة ونتائج أحباث مستمرة جتري حول العامل.

 )(DECTداعم االتصاالت الالسلكية الرقمي/الرتددات العالية 
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يوجد العديد من األجهزة الطبية اليت تستعمل األشعـة السـيـنـيـة لـلـحـصـول عـلـى مـعـلـومـات 
تشخيصية لتحديد آفات مرضية ضمن البنية التـشـرحيـيـة الـداخـلـيـة لـلـمـريـض. يـعـتـمـد املـبـدأ 
العام هلذه األجهزة على احلصول على خيال واضح على الصورة اإلشعاعية أو علـى شـاشـة 
التنظري أو على شاشة تلفزيونية. ويفضل أطباء األشعة احلصـول عـلـى "خـيـال" ذي نـوعـيـة 
مثالية ليكون التشخيص، املبين على قراءة هذا اخليال، سليمـاً؛ ويف بـعـض األحـيـان يـكـون 
لديهم القدرة على استنتاج بعض املعلومات املفيدة من خـيـال رديء الـنـوعـيـة ولـكـن يـبـقـى 
هناك احتمال أو شك يف أن يكون التشخيص خاطئاً! أما يف حال كان اخليال رديئًا جـداً 
ـا ممـا يـؤدي إىل تـعـريـض املـريـض املـعـاد  فحينها يرفض أطباء األشعة الصورة ويطلبون إعـاد
دة يف  دة تـعـريـض الـعـامـلـني وز هيـك عـن ز تصويره إىل جرعة إشعاعية زائدة غري مربرة؛ 
 التكلفة االقتصادية (استهالك أفالم، استهالك يف عمر أنبوب األشعة،...) وهدر للوقت!

لذلك، جيب مسبقاً حتديد شروط الصـورة اإلشـعـاعـيـة اجلـيـدة مـن خـالل إجـراء اخـتـبـارات 
ـا (مـثـل: الـغـرفـة املـظـلـمـة،  ضبط جودة دورية لكافة أجهزة التشخيص اإلشعاعي ومـلـحـقـا

 وجهاز حتميض األفالم،...).
جـراء اخـتـبـارات  يف هذا اإلطار، يقوم فريق خمـتـص مـن الـعـامـلـني يف هـيـئـة الـطـاقـة الـذريـة 
ألشعة السينية يف القطر للتأكد من جودة أدائها ومطابقتها  ضبط اجلودة ألجهزة التصوير 

ا اهليئة يف عام   .2015للمواصفات الفنية وللمعايري الوطنية اليت أقر
وتتضمن اختبارات ضبط اجلودة أجهزة التصوير والتنظري اإلشعاعي العديـد مـن اإلجـراءات 
لــلــوقــوف عــلــى حســن أداء هــذه األجــهــزة مــن خــالل اخــتــبــار عــدد مــن املــتــغــريات مــثــل 
الكيلوفولت، وامليلي أمبري، واملؤقتة الزمنية، وثباتية اخلـرج اإلشـعـاعـي...إخل، والـيت ميـكـن أن 

تؤثر على نوعية اخليال اإلشعاعي سلباً يف حال وجود فـروقـات أكـرب مـن احلـدود املسـمـوح 
 ا يف التوصيات املعتمدة.

نــيــة، إن إجــراء اخــتــبــارات ضــمــان اجلــودة هلــذه األجــهــزة يســاعــد يف مــعــرفــة  ومــن جــهــة 
صالحهـا وتـاليف  األعطال املوجودة يف اجلهاز، و يتوجب حينها على مالك اجلهاز القيام 

) حتسـني نـوعـيـة اخلـيـال يف الصـورة 1احلصول على صورة إشـعـاعـيـة رديـئـة ممـا يسـاهـم يف: 
لتايل إعطاء طبيب األشعة وسيلة منـاسـبـة لـتـشـخـيـص صـحـيـح،  ) ختـفـيـض 2اإلشعاعية و

التعرض اإلشعاعي للمريض إىل أدىن حـد ممـكـن مـع احلصـول عـلـى املـعـلـومـة الـتـشـخـيـصـيـة 
خـذ صـورة 3املطلوبة،  ) جتنب التعرض غري املربر للمرضى وللعاملني من خالل االكـتـفـاء 

 ) احلد من اهلدر والكلفة االقتصادية.3إشعاعية واحدة ذات مواصفات جيدة، 
جراء الكثري من عمليات ضبط اجلودة لألجـهـزة  وقد قامت جمموعة ضبط اجلودة يف اهليئة 
املوجـودة يف الـقـطـر ونشـرت مـقـاالت عـلـمـيـة عـن الـتـطـور احلـاصـل يف هـذا اجملـال. يـظـهـر 
اجلدول التايل دراسة إحصائية خالل فرتتني زمـنـيـتـني ويـبـدو جـلـيـًاً◌ الـتـحـسـن اهلـام والـذي 

% يف الفرتة الثانية وأُرجـع ذلـك إىل وجـود أجـهـزة تصـويـر حـديـثـة يف 50وصل إىل حوايل 
سيس السلطة الـرقـابـيـة الـوطـنـيـة يف سـوريـة يف عـام  والـيت  1998الفرتة الثانية واألهم هو 

ألشـعـة السـيـنـيـة  أدخلت وطبقت بشكل تدرجيي متطلبات ضبـط جـودة أجـهـزة الـتـصـويـر 
  وجعلتها جزءاً من إجراءات الرتخيص.

 
 

 .2008"دراسة مقارنة لضبط اجلودة يف التشخيص اإلشعاعي" د. حممد حسان خريطة، حممد خضر، كرم ونوس، 



 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

 5الصفحة 

بصرف النظر عن طبيعة اإلشعاع املؤين (جسيمات مشحونة أو غري مشحونة)، وعـن آلـيـة 
يينه لذرات وجزيئات املادة (بشكل مباشر أو غري مباشر)، يؤدي تعرض ذرات وجزيئـات 
النسيج احليوي لألشعة املؤينة، إىل تشكل اجلـذور احلـرة وأكسـدة اجلـزيـئـات احلـيـويـة داخـل 
. واجلذور احلرة هي مواد كيميائية نشطة جداً وعمرها قصـري جـدًا (مـن رتـبـة املـيـلـلـي  اخلال
نية)، وهي قادرة أن تسبب أذى للخلية. وهي مـوجـودة بشـكـل طـبـيـعـي يف اخلـال احلـيـة 
وهلا دور مهم يف التفاعالت االستقالبية احليوية. لكن عندما تتواجد برتاكيز مرتـفـعـة تـكـون 
ت اخلـلـيـة (مبـا يف  اجلذور احلرة خطرة على اجلسم، وسبباً للضرر التـأكسـدي جلـمـيـع مـكـو

، الربوتينات واللبيدات) اليت من املـمـكـن أن تـتـحـول بـدورهـا DNAذلك احلمض النووي 
إىل جذور حرة، وأن تدخل يف تفاعل مـتـسـلـسـل ألكسـدة اجلـزيـئـات اجملـاورة. األمـر الـذي 

ت وأمراض أخرى.   يؤدي إىل تشكل السرطا
يعود الضـرر احلـيـوي احملـدد لـألثـر الـبـيـولـوجـي لـألـشـعـة املـؤيـنـة حبسـب الـفـرضـيـة إىل الضـرر 

نـيـة بـعـد  5التأكسدي الناتج عن هذه اجلذور احلرة (املتشكلة خالل فرتة ال تتجاوز ميلي 
تعرض اجلزيئات البيولوجية داخل اخللية لألشعة املؤيـنـة). أتـى الـدلـيـل الـقـاطـع عـلـى صـحـة 
هذه الفرضية من نـتـائـج جتـارب الـتـحـكـم مبضـادات األكسـدة (الـثـيـؤوالت، سـوبـر أكسـيـد 
ز، مــنــقــي جــذور اهلــيــدروكســيــل ومســتــقــلــبــات بــريوكســيــد اهلــيــدروجــني ...) عــنــد  ديســمــيــو

لضرر التأكسدي املـتـعـلـق  لتايل التحكم  التشعيع الذي يؤثر يف تفاعالت اجلذور احلرة، و
دة اصـطـنـاع  إلضافة إىل ذلك، وجد أن اخلال والنسج احلية تستجيب لـلـتـشـعـيـع بـز ا. 
لـفـرضـيـة"  دة تركيز مضادات األكسدة يف اخللية هـي " مضادات األكسدة اخللوية، وأن ز

 التكيف اخللوي لألشعة املؤينة.
إذاً مضادات األكسدة هي العناصر الـدفـاعـيـة اخلـلـويـة املسـاعـدة عـلـى تـكـيّـف اخلـال مـع 
البيئة اإلشعاعية، واحلارس األمني للمحافظة على مناعتها لألثر البيولوجي لألـشـعـة املـؤيـنـة. 

 فما هي مضادات األكسدة، وما هي آلية عملها، وكيف ميكن احلصول عليها؟  
من امسها، مضادات األكسدة هي جزيئات تثبـط أكسـدة جـزيـئـات أخـرى ضـمـن اخلـلـيـة. 
أما عملية األكسدة فهي التفاعل الكيميائي الذي يُنتج اجلذور احلرة اليت تولد سلـسـلـة مـن 

تفاعالت األكسدة واليت تسبب الضرر للخلية. وتعمل مضادات األكسدة مثل الثـيـؤوالت 
ثيون وفيتامني  عـلـى إيـقـاف هـذه الـتـفـاعـالت. تصـنـف مضـادات األكسـدة يف  Cوالغوال

ـا.  جمموعتني: األوىل مركبات كـيـمـيـائـيـة صـنـاعـيـة يـتـم إضـافـتـهـا ملـواد أخـرى لـتـمـنـع أكسـد
حلـفـاظ عـلـى  والثانية مركبات كيميائية طبيعية موجودة يف الطعـام وأنسـجـة اجلسـم تسـاهـم 
صــحــة اجلســم. حــيــث ميــكــن لــلــخــال أن تصــنــع داخــلــيــًا بــعــض مضــادات األكســدة  
ز)، أو  الز وسوبر أكسيد ديسـمـيـو ثيون واألنزميات املضادة لألكسدة (مثل الكا كالغلو

 Eوفـيـتـامـني  C، فـيـتـامـني Aأن حتصل عليها من الغذاء (الفواكه واخلضار) مثل فيتامـني 

وذلك للحفاظ على سوية أكسدة متوازنة يف اخللية. ومن هنا ظـهـرت مضـادات األكسـدة  
كمكمالت جتارية انتشر استخدامها بني العامة بكثرة. إال أن دراسات خمتلـفـة وجـدت أن 
فـعـة يف كـثـري مـن احلـاالت، بـل مـن املـمـكـن أن تـتـسـبـب  هذه املـكـمـالت الصـنـعـيـة غـري 
مراض أخرى، ال يكون هلذه املكمالت التوافر البيولوجي ذاته لتلك املوجودة يف الطبـيـعـة.  
كما أن تنوع مضادات األكسدة املوجودة يف الطبيعة إن كـان يـدل عـلـى شـيء فـإمنـا يـدل 
ـا، لـذلـك ال ميـكـن اسـتـخـدام نـوع مـن  على أن كل نوع له وظائفه الـيت ميـكـن لـه الـقـيـام 

 مضادات األكسدة ليقوم بعمل مضادات أخرى.
لذلك يبقى احلصول على مضادات األكسدة من الطبيعة هو الطـريـقـة الـفـعـالـة. وقـد ظـهـر 

ن احلصول على الغـذاء الصـحـي الـطـبـيـعـي ال يـقـي  عدد من األطباء الذين أعلنوا صراحًة 
ت  فقط من األمراض، إمنا هو السبيل أيضاً ملعاجلة األمراض املختـلـفـة ومـن بـيـنـهـا السـرطـا

عـام: "اعـدل  1000املختلفة. وقد سبق ألمري األطباء ابن سينا أن قـال قـبـل مـا يـقـارب 
  عن الدواء اىل الغذاء".

 أثر الغذاء الصحي يف الوقاية من اآلثار البيولوجية لألشعة املؤينة
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 اإلخراج الفني: زهير شعيب
 6الصفحة  6الصفحة 

نصت القواعد التنظيمية العامة لـلـوقـايـة اإلشـعـاعـيـة وأمـان املصـادر األشـعـة وأمـنـهـا املـرافـقـة 
ريخ 64املنفذة ألحكام املرسوم التشريعي رقم / فيما خيص حدود اجلرعـة  3/8/2005/ 

 املعتمدة يف اجلمهورية العربية السورية للتعرضات املختلفة على:
 حدود اجلرعة يف التعرض املهين

حلدود التالية:  أ. يقيد التعرض املهين للعاملني 
 ميلي سيفرت يف السنة. 20) جرعة فّعالة قدرها 1(
ميلي سيفرت يف سنة واحدة عـلـى  50) يسمح يف ظروف خاصة جبرعة فعالة حىت 2( 

مـيـلـي سـيـفـرت  20أال يتجاوز متوسط اجلرعة الفّعالة عرب مخس سنوات متعاقبة 
 يف السنة.

 ميلي سيفرت يف السنة. 150) جرعة مكافئة تتلقاها عدسة العني قدرها 3(
 ميلي سيفرت يف السنة. 500) جرعة مكافئة تتلقاها البشرة أو األطراف قدرها 4(

لنسبة للذيـن تـرتاوح أعـمـارهـم بـني السـادسـة عشـرة والـثـامـنـة عشـرة وقـد يـتـعـرضـون  ت.  
لإلشعاع من خالل التدريب أو الدراسة، فيجيب تقييد تعرضـهـم املـهـين حبـيـث ال يـتـجـاوز 

 احلدود التالية:
 ميلي سيفرت يف السنة. 6) جرعة فعالة قدرها 1(
 ميلي سيفرت يف السنة. 50) جرعة مكافئة تتلقاها عدسة العني قدرها 2(
 ميلي سيفرت يف السنة. 150) جرعة مكافئة تتلقاها البشرة أو األطراف قدرها 3(

لنسبة للعاملة احلامل: يقيد تعرض العاملة احلامل حبيث ال تـتـجـاوز اجلـرعـة املـكـافـئـة  ث. 
ا محلهـا إىل حـني انـتـهـائـه  مـيـلـي سـيـفـرت،  2لسطح البطن خالل الفرتة املمتدة من إعال
) مـن حـدود 1/20وحبيث ال يتجاوز االندخال خالل الفرتة نـفـسـهـا جـزءًا مـن عشـريـن (

 املعتمدة من قبل اهليئة. ALIاالندخال السنوية 
 حدود اجلرعة يف تعرض اجلمهور

يراعى أال تتجاوز اجلرعات املتوسطة اليت تتلقاها اجملموعة احلرجـة والـنـامجـة عـن املـمـارسـات  
ً من احلدود التالية:  كافة أ

 ميلي سيفرت يف السنة. 1) جرعة فّعالة قدرها 1(
ميلـي سـيـفـرت شـريـطـة أال يـتـجـاوز     5)  يسمح يف ظروف خاصة جبرعة فعالة حىت 2( 

 ميلي سيفرت يف السنة. 1متوسط اجلرعة الفّعالة عرب مخس سنوات متعاقبة 

 ميلي سيفرت يف السنة. 15) جرعة مكافئة تتلقاها عدسة العني قدرها 3(
 ميلي سيفرت يف السنة. 50) جرعة مكافئة تتلقاها البشرة أو األطراف قدرها 4(

 حدود جرعة مساعدي املرضى
م طوا      رة املرضى أو مبساعد وليـس   –عية  يقيد تعرض األشخاص الذين يقومون بز

 حلدود التالية: –من خالل عملهم أو وظيفتهم 
 ميلي سيفرت خالل فرتة التشخيص ألي مريض أو خالل عالجه. 5) 1(
لنسبة للزوار األطفال: جيب تقييد اجلرعة إىل اقل من 2(  ميلي سيفرت. 1) 

 قيد جرعة اجلمهور
 ميكرو سيفرت يف السنة. 300يعتمد قيد جرعة للجمهور مقداره 

 

 حدود الجرعات يف التعرضات اإلشعاعية املختلفة


