
 

 المجلد األول، اإلصدار األول 2012الربع الثاني 

 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة
 2018 -كانون األول  -العدد الرابع  -السنة السابعة 

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

ا التعامـل مـع املـواد املشـعـة، إذ جيـب  إن النظام الداخلي يف اي مؤسسة يدخل يف نشاطا
جماً للوقاية االشـعـاعـيـة يـتـضـمـن املـعـايـري واحلـدود املـعـتـمـدة رمسـيـًا وحتـديـد كـافـة  ان تضع بر
املتطلبات واالجراءات الرقابية عند تنفيذ كافة انواع االنشطة واملمـارسـات االشـعـاعـيـة ذات 
ملصادر املشعة (املفتوحة او املغلقة) ويتوجب احلصول على مصادقة اهليئـة الـرقـابـيـة  العالقة 

لتنفيذ. مج الوقاية االشعاعية قبل املباشرة   على بر
ـج وتـرتـيـبـات  .1 مـج اىل تـبـين االدارة لسـيـاسـات و مـج: يـهـدف الـرب اهلدف العام لـلـرب

السـتـنـاد اىل  دف اىل وقاية العاملني وصحة اجملتمـع واحملـافـظـة عـلـى سـالمـة الـبـيـئـة 
 املعايري الدولية واحمللية الصادرة.

املســؤولــيــات: حتــدد مســؤولــيــات االطــراف الــرئــيــســيــة  .2
نشـطـة  واالطراف الفرعية (اهليكل التنظيمي) الـقـائـمـة 
املــمــارســات االشــعــاعــيــة عــنــد كــل عــمــل يــقــع ضــمــن 

مج وكيفية التنفيذ.   الرب
مج الوقايـة مـن االشـعـاع: يـتـوجـب عـلـى الشـخـص  .3 بر

مــج عــلــى  مــج الــوقــايــة عــرض الــرب عــداد بــر املــخــول 
ــيــه، والــذي جيــب ان  ــلــمــصــادقــة عــل ــيــة ل ــرقــاب ــئــة ال اهلــي

 يتضمن:
 ذكر ماهييه االشعاع املؤين، وشرح مبسط الـوقـايـة

 االشعاعية (مبادئ طرق الوقاية).
 ت االداريـــة حتــديـــد مـــهــام ومســـؤولــيـــات املســـتــو

ملـمـارسـات  لتدخل  والفنية العاملة من هلم صلة 
 االشعاعية.

:تصنيف مناطق العمل 
 املناطق اخلاضعة للمراقبة.  .1
 املناطق اخلاضعة لإلشراف. .2

 1الصفحة 

.ت التعرض مج رصد للمراقبة الفردية ومكان العمل، للحد من مستو  حتديد بر
:مج توكيد اجلودة ويشمل  االلتزام برب

 اعداد تعليمات العمل.  .1
ت املطلوبة.  .2  الصيا
ألجهزة  واملعايرات الروتينية. .3  العناية 
 السجالت.  .4
 ادارة قواعد املعلومات للمصادر والتعرض االشعاعي. .5

.خطط برامج التأهيل والتدريب والتوعية للعاملني 
.(النقل اآلمن) حتديد اجراءات حركة املصادر املشعة 
.حتديد اجراءات وشروط اخلزن وجرد املصادر املشعة 
.ت املشعة  الطرق املعتمدة إلدارة النفا
.خطط الطوارئ 
 .االجراءات الروتينية لرتخيص املمارسات 
.االجراءات الروتينية لرتخيص العاملني 
.العناية الطبية الروتينية والطارئة 
 ــــتــــلــــوث االشــــعــــاعــــي إجــــراءات عــــمــــلــــيــــات إزالــــة ال

 (لألشخاص، وبنية مواقع العمل واملعدات واالجهزة).
.إجراءات اعادة املصادر املشعة املستنفذة اىل موردها 
 اعتـمـاد منـوذج الـتـقـريـر الـدوري عـن مسـتـوى خـدمـات

 الوقاية.
.ضوابط ومعلومات خاصة تفيد العمل 
.اجراءات املراجعة وتقييم السالمة االشعاعية 
.مج عداد الرب  املرجعيات املساعدة واملعتمدة 

.ملحق بنماذج استمارات لتقارير تغطي جممل فعاليات العمل 

   املتطلبات االساسية إلعداد برنامج الوقاية من االشعاع

  * قواعد الترصف اآلمن بالنفايات املشعة                      * املتطلبات االساسية إلعداد برنامج الوقاية من االشعاع يف هذا العدد:  

 * اآلثار البيولوجية الستخدام األمواج فوق الصوتية يف التطبيقات الطبية   أسئلة وأجوبة –* الوقاية اإلشعاعية يف التصوير املقطعي املحوسب                        

 131وقاية الغدة الدرقية للعاملني من التعرض الخطر لليود * الجرعة الضوئية لألشعة فوق البنفسجية وأهمية إدراك مفاهيمها يف الوقاية الفردية   *                        



 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة
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 قواعد الترصف اآلمن بالنفايات املشعة



 3الصفحة 

 2018 -كانون األول  -العدد الرابع  -السنة السابعة 

 3الصفحة 

 . ما هو التصوير املقطعي احملوسب؟1
سـتـخـدام أجـهـزة CTيوفر التصوير املقطعـي احملـوسـب ( ) صـوًرا ألقسـام اجلسـم (شـرائـح) 

ألشعة السينية وأجهزة كمبيوتر متطورة. توفر األشعة املقطـعـيـة لـألعضـاء الـداخـلـيـة  خاصة 
والعظام واألنسجة الرخوة واألوعية الدموية مزيًدا من الوضوح وتكشف تـفـاصـيـل أكـثـر مـن 
اختبارات األشعة السينية أو التصوير الشعاعي البسيطـة والـيت تـكـون السـيـنـيـة متـثـيـل ثـنـائـي 

مجـيـع األبـعـاد الـثـالثـة. ميـكـن لـألطـبـاء  CTاألبعاد لـلـمـنـطـقـة املصـورة بـيـنـمـا تـعـرض صـور 
ستخدام األشعة املقطعية تشخيص املشاكل بسهولة أكثر مثل السـرطـان وأمـراض الـقـلـب 

ت العضالت والعظام.  واألوعية الدموية واألمراض املعدية والصدمات النفسية واضطرا
 ؟CT. ما هي اجلرعات اإلشعاعية النموذجية املرتبطة بفحوصات 2

تعرض فحوصات األشعة املقطعية للرأس، على سبـيـل املـثـال، املـرضـى إىل مـا يـكـاىفء عـام 
ضعـف مـن  100واحد من التعرض الناتج عن اإلشعاع الطبيعي وهو يكاىفء أيضاً حوايل 

 CTاجلرعة اإلشعاعية الناجتة عن صـورة إشـعـاعـيـة بسـيـطـة لـلـصـدر. تـتـضـمـن فـحـوصـات 

األخــرى جــرعــات إشــعــاعــيــة أعــلــى قــد تصــل إىل مثــانــيــة 
أضــعــاف اجلــرعــة املســتــلــمــة مــن إشــعــاع اخلــلــفــيــة يف عــام 

 واحد.
. ملاذا اجلرعة اإلشعاعية يف األشعة املـقـطـعـيـة أعـلـى 3

 من األشعة السينية التقليدية (الصور الشعاعية)؟
تكون أعلى جرعة إشـعـاعـيـة عـلـى سـطـح اجلسـم حـيـث 
يــدخــل اإلشــعــاع اجلســم. يف فــحــص األشــعــة الســيــنــيــة 

 -الـتـقــلـيــدي، تــدخـل احلــزمـة اجلسـم مـن مســقـط واحـد 
أمامي أو خلفي أو أي جانب واحد بينما يـدور أنـبـوب 
األشعة السينية يف األشعة املقطـعـيـة حـول جسـم املـريـض 

 ويدخل اإلشعاع اجلسم يف العديد من النقاط.
 . كم عدد فحوصات األشعة املقطعية الغري آمنة؟4

ال تــوجـد إجـابــة مــبـاشــرة هلــذا الســؤال. ال تـوجــد حــدود 
اليت ميكن لـلـمـريـض اخلضـوع هلـا،   CTلعدد فحوصات 

حيث ال يـعـتـرب أي قـدر مـن اإلشـعـاع أكـثـر مـن الـالزم 
لنسـبـة لـلـمـريـض عـنـدمـا يـكـون اإلجـراء مـربرًا مـن قـبـل 
خذ هذا التربير يف احلسـبـان اخلـطـر املـتـمـثـل  الطبيب. و
يف أنــه حــىت كــمــيــة صــغــرية ميــكــن أن تســبــب الســرطــان. 
هــنــاك مــبــادئ تــوجــيــهــيــة وتــوصــيــات راســخــة ملســاعــدة 

األطباء على حتديد مدى مالءمة الـفـحـص حلـالـة مـرضـيـة مـعـيـنـة. بشـكـل عـام ، جيـب أن 
  ALARA)يبقى التعرض لإلشعاع منخفًضا بقدر ما ميكن حتقيقه بشكل معـقـول (مـبـدأ

ملزا الطبية.  دون املساس 
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ميكنك املساعدة يف جتنب الفحوصات املتكررة غري الضرورية عن طريق إخبار طبـيـبـك عـن 
لــرنــني  الــفــحــوصــات الســابــقــة (األشــعــة الســيــنــيــة، الــتــصــويــر املــقــطــعــي احملــوســب، الــتــصــويــر 
املغناطيسي، املوجات فوق الصوتية وفحـوصـات الـتـصـويـر األخـرى) ومشـاركـة الـنـتـائـج مـىت 

ً إىل إجراء حتـقـيـقـات مـتـكـررة لـلـفـحـص، أو بـعـد اخلضـوع  أمكن ذلك. هناك حاجة أحيا
يف بـعـض األحـيـان حـقـن مـادة   CTلعالج السرطان لتقدير فعاليته. قد يـتـضـمـن فـحـص 

ظليلة يف الوريد حيث جيري التصوير يف نقاط زمنية متعددة قبل وبعد احلقـن. يـتـضـمـن كـل 
سم "سلسلة". جيب إجراء سلسلة متـعـددة فـقـط  اختبار جمموعات من الصور ُيشار إليها 
لتايل كلما اخنفضت عدد السالسل كانت اجلرعة اإلشعاع  ، و إذا متت اإلشارة إليها سريرً

 املرافقة هلا أقل.
 . ل ميكنين اخلضوع لفحص األشعة املقطعية أثناء احلمل؟6

نعم ، إذا كان هناك ما يربر ذلك طبيا ومع بعض االحتياطات. ويكون اهلدف هـو تـقـلـيـل 
التعرض لإلشعاع لـدى اجلـنـني والـذي يـعـد أكـثـر حسـاسـيـة مـن الـبـالـغـني أو األطـفـال إىل 
ثريات إشعاعية سلبية حمتملة. ال تكون منطقة احلوض يف الـعـديـد مـن الـفـحـوصـات مـثـل 

CT  من الرأس (مبا يف ذلك فحصCT  ألشـعـة السـيـنـيـة) والصـدر واألطـراف يف احلـزمـة
خـري  لتايل تكـون اجلـرعـة إىل اجلـنـني مـنـخـفـضـة لـلـغـايـة. قـد يـفـكـر األطـبـاء يف  املباشرة و
ا وضـع مـنـطـقـة احلـوض واجلـنـني  اإلجراءات اليت من شأ
يف املســار املــبــاشــر لــلــحــزمــة اإلشــعــاعــيــة. يف حــال كــون 
ً لصــحـــة األم، فــإن األطــبـــاء يـــتــخـــذون  اإلجــراء ضــرور
قـل قـدر  إجراءات خاصة للحـفـاظ عـلـى جـرعـة اجلـنـني 
ممكن. علـى سـبـيـل املـثـال، ميـكـن اخـتـيـار عـدد أقـل مـن 
عوامل التعريض وميكن للحوامل احلوامل محاية منـاطـقـهـن 

 احلوضية أثناء العملية.
. هل من املهم مـعـرفـة مـا إذا كـنـت حـامـًال إلجـراء 7

 ؟CTفحص 
نــعــم فــعــال. ألي فــحــص يــتــضــمــن الــتــعــرض املــبــاشــر مــن 
أسفل البطن، ينبغي استبعاد احلـمـل، أو يـنـبـغـي الـتـحـقـق 

 من حالة احلمل كجزء من عملية التربير.
لــقــلــق مــن اإلشــعــاع إذا مت 8 . هــل جيــب أن أشــعــر 

 ؟CTوصف طفلي لـ 
كـجـزء مـن عـمـلـيـة الـتــربيـر، حيـدد األطـبـاء مـا إذا كـانــت 
فوائد األشعة املقطعية تفوق املخـاطـر، وجيـب أن يـكـونـوا 
قادرين عـلـى تـوضـيـح السـبـب الـذي حيـتـاج إلـيـه طـفـلـك 

كما جيـب أن يـكـون الـتـعـرض  لفحص األشعة املقطعية.
لإلشعاع لدى األطفال منخفضا قدر اإلمكان نظـرًا ألنـه 

 أكثر حساسية لإلشعاع من البالغني ولديهم حياة أطول أمامهم.
 كامل للجسم؟ CT. هل جيب أن أطلب من طبييب إجراء فحص 9

كامل اجلسـم لـألفـراد. تـركـز الـعـديـد مـن  CTال يوجد أي دليل على أي فوائد من فحص 
الدراسات البحثية حول فعالية استخـدام األشـعـة املـقـطـعـيـة لـفـحـص األشـخـاص مـن أجـل 
مراض معـيـنـة يف مـثـل هـذه الـدراسـات، يـتـم إشـعـاع جـزء حمـدود  استقصاء خطر اإلصابة 

 فقط من اجلسم ولنوع حمدد من املرض.

  أسئلة وأجوبة –الوقاية اإلشعاعية يف التصوير املقطعي املحوسب 



، يف حوض سفن البحرية الفرنسية يف مديـنـة تـولـون، شـهـدت 1917يف شهر نيسان عام 
جمموعة صـغـرية مـن الـعـلـمـاء واملـهـنـدسـني اخـتـبـار حمـول طـاقـة قـوي وجـديـد لـألمـواج فـوق 
الصوتية. كانت هذه اجملموعة ممولة من احلكومة الفـرنسـيـة لـتـطـويـر أسـالـيـب لـلـكـشـف عـن 
الغواصات األملانية. يف ذلك الوقت مل تكن نتائج التجربة متوقعة، حيث أن مجـيـع األمسـاك 
اليت صدف تواجدها ضمن جمال احلزمة ماتت علـى الـفـور، إذ كـانـت طـاقـة احلـزمـة كـانـت 

" أنـه عـنـدمـا R. W. Woodكيلو واط. يف وقـت الحـق، نشـر أحـد الـعـلـمـاء "  1حوايل 
مل ال  تُغَمس اليد يف املاء جبانب حمول الطاقـة لـألمـواج فـوق الصـوتـيـة "فـإن املـرء سـيـشـعـر 
ر احلـيـويـة لـألمـواج فـوق الصـوتـيـة  ميكن احـتـمـالـه". وهـكـذا، فـإن املـالحـظـات األوىل لـآل
ألمواج فوق الصوتيـة والـيت مت احلصـول عـلـيـهـا قـبـل حـوايل  صاحبت نشوء طرق الكشف 
ألمـواج فـوق  جـح يف الـكـشـف عـن الـغـوصـات  عام من التمكـن مـن إجنـاز أول جـهـاز 
الصوتية. لقد كانت التقارير الواردة من هذه التجارب األسـاس يف الـفـهـم الـالحـق آللـيـات 
ر احليوية لألمواج فوق الصوتية. كان من شـبـه املـؤكـد أن األمسـاك قـتـلـت بسـبـب متـزق  اآل
هلـواء ُميَـكِّـن السـمـكـة مـن  ـم (مـثـانـة السـبـاحـة هـي كـيـس ممـلـوء  مثانة السبـاحـة اخلـاصـة 
التحكم بعملييت الطفو والغوص)، على الرغـم مـن أن مـالحـظـة فـقـاعـات صـغـرية يف خـزان 
ن التجاويف الناجتة من الفقاعات الغازيـة املـتـشـكـلـة يف اجلسـم احلـي رمبـا  االختبار توحي 

ـــم  تـــكـــون قـــد ســـامهـــت يف مـــو
 .R.Wالسـريـع. أمــا مـا الحـظـه 

Wood  فقد كان األمل الناتج عن
ارتفاع احلرارة يف عظام اليـد، وهـو 
مــا أدى إىل مــالحــظــة احلســاســيــة 
ــــقــــة  ــــة يف أعصــــاب طــــب ــــعــــالــــي ال
السمحاق اليت تغطي العظم. إذاً  
ر حـيـويـة  لألمواج فوق الصوتية آ
ء  ضارة جيب التعرف عـلـى الـفـيـز
ــا مــن حــيــث كــيــفــيــة  املــتــعــلــقــة 
ثـريهـا يف الـنـسـج  تشكلها وآلـيـة 

 احلية.
ـــتـــعـــرض لـــألمـــواج فـــوق  يـــؤدي ال

ر التالية:  الصوتية إىل اآل
 

 تسخني النسيج:
تتحول معظم الطاقة الصوتية املودعة إىل حرارة، وذلك بسبب خواص املرونة واللزوجـة هلـذه 
د املـخـاطـر املـرافـقـة هلـذا االرتـفـاع. تـعـتـمـد  لتايل ازد النسج، مما يرفع درجة حرارة النسج و

، والذي حيدد اخلسارة األسـيـة αهذه اخلسارة الطاقية على معامل امتصاص السعة للنسيج 
دة الـتـواتـر وبشـكـل خـطـي تـقـريـبـًا ضـمـن جمـال  αلسعة املوجة مع العمـق. تـزداد قـيـمـة  بـز

الرتددات املستخدم يف التطبيقات الطبية. متتلـك الـعـظـام أعـلـى مـعـامـل امـتـصـاص، سـوائـل 
اجلسم هي األخفض، بينما النسج الرخوة هلا قيم وسطية. لذلك تزداد درجة حـرارة الـعـظـام 
بشكل أسرع بكثري من النسج الرخوة. على املستوى اخللوي، ويف حالة الـتـغـريات الـطـفـيـفـة 

يف درجة احلرارة، فإن اخللية تستطيع التأقلم مع ارتفاع احلرارة من خالل اصطنـاع بـروتـيـنـات 
دقيقة بعد بدأ التسخـني،  15إىل  10"الصدمة احلرارية" داخل اخللية والذي يكون خالل 

وخفض االصطناع الطبيعي للربوتينات االستقـالبـيـة ضـمـن اخلـلـيـة ممـا يـؤدي إىل تـبـاطـؤ يف 
دة يف املوت املربمج لـلـخـلـيـة (االسـتـمـوات). بشـكـل  الدورة اخللوية. وقد يؤدي ذلك إىل ز

إن آليات التأقلم احلراري تعمل على محاية اخلال من اخلـطـر احلـراري.   oC  43عام، حتت 
لكن هذه اآلليات ستفشل على حنو متزايد فوق هذه الدرجـة، ممـا يـؤدي إىل مـوت اخلـلـيـة 

تتناقص الفرتة الـزمـنـيـة الـيت   oC  43نتيجة متسخ الربوتينات األكثر حساسية للحرارة. فوق 
دة يف درجــة احلــرارة. وختــتــلــف  تســبــب الضــرر املــزمــن إىل الــنــصــف لــكــل درجــة مــئــويــة ز

ختالف النسج؛ عند  الزمن الالزم لتلـف أنسـجـة   oC 43احلساسية احلرارية للضرر املزمن 
لنسبة للدماغ والكلى. 30دقيقة، وحبدود  240العضالت والدهون هو   دقيقة 

 
 التجويف الصويت: 

عندما تتعرض فقاعة غازية موجودة يف سائل لتغريات يف الضغط بسبب موجة صوتية، فإن 
حجمها سيتغري، تتوسع خـالل فـرتة اخنـفـاض الضـغـط وتـتـقـلـص يف الـنـصـف اآلخـر لـدورة 
لــتــجــويــف الصــويت. كــمــا يســتــخــدم مصــطــلــح  االنضــغــاط املــوجــيــة. يــدعــى هــذا الســلــوك 
الـــتـــجـــويـــف الصـــويت لـــإلـــشـــارة إىل 
نشــوء فــقــاعــات يف ســائــل بــواســطــة 
احلقل الصويت يف بعض النقاط مثـل 
الشوائب اجملهرية، خشونة السـطـح، 
أو حىت اخـتـالفـات الـكـثـافـة احملـلـيـة 
صـــغـــرية الـــنـــطـــاق. هـــنـــاك صـــنـــفـــان 
رئـــيـــســـيـــان لـــلـــخـــطـــر املـــرافـــق هلـــذه 
ــــجــــاويــــف: األول مــــن املــــدى  ــــت ال
الواسع للقوى املـيـكـانـيـكـيـة املـعـقـدة 
املــطــبــقــة عــلــى الســائــل احملــيــط، أو 
لفقاعة أو  على أي سطح ملتصق 
بني الفقاعات املتجاورة. أما اخلـطـر 
الثاين فهو كيميائي؛ فاالنضغاطـات 
السريعة سـتـؤدي إىل ارتـفـاع شـديـد 

 وحلظي يف درجة حرارة الفقاعة مما يؤدي إىل تشكل اجلذور احلرة شديدة التفاعلية. 
إن تشكل التجويف الصويت مستبعد يف التطبيقات التشخيصيـة بسـبـب غـيـاب الـفـقـاعـات 
لـغـاز" إىل اجملـرى  الغازية احلرة اليت تشكل التجويف. لكن إدخال عامل الـتـبـايـن "املـمـلـوء 
الدموي أو النسج الداخلية ميثل احلالة الوحيدة اليت يشكل فيها الـتـجـويـف الصـويت خـطـراً. 

مـيـكـرومـرت  10إىل  1يتكون عامل التباين من فقاعات غازية مسـتـقـرة قـطـرهـا يـرتاوح بـني 
وعادة ما تكون حماطة بطبقة من اللبـيـدات أو قشـرة بـولـيـمـرييـة. عـنـدمـا يـتـم تـفـعـيـل عـامـل 
ألمواج فوق الصوتية قد تتلف قشرته ما يؤدي إىل حترر فقاعات غازية حـرة تـؤدي  التباين 
إىل تشــكـل الــتـجــويــف الصــويت. تــتــعـرض األنســجـة احملـتــويــة عــلــى عــامـل الــتـبــايــن إىل ضــرر 

ألوعية الدموية. ت الدم إىل النسج احمليطة   التمزقات الشعرية مع تسرب حمتو

  اآلثار البيولوجية الستخدام األمواج فوق الصوتية يف التطبيقات الطبية

 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

 4الصفحة 



 5الصفحة 

 2018 -كانون األول  -العدد الرابع  -السنة السابعة 

 أثر اجلسم الغازي:
يتواجد الغاز يف جسم اإلنسان يف الرئتني والطرق اهلضمية بشـكـل طـبـيـعـي، عـلـى عـكـس  

التجاويف الصوتية اليت تنشأ من الفقاعات الغازية. مبا أن وجود التـجـاويـف الـغـازيـة ضـمـن 
الوسط يغري من خواص الوسط الصوتية، فإن أي سطح فـاصـل بـني الـغـاز والـنـسـيـج يـعـتـرب 

حاجزاً أمام األمواج فوق الصوتية اليت سوف تتفاعل مع هذه السطوح حبسب نطاق وتوزع  
ً فــإنــه  لــغــاز. إذا كــان الســطــح الــفــاصــل بــني الــغــاز والــنــســيــج مســتــو الــفــراغــات املــمــلــوءة 
سيعكس كامل طاقة الصوت مما يؤدي إىل مضاعفة كثافة الطاقة عند السطح الفاصل. يف 
اجلسم احلي، مل يتم بعد تقييم تعـقـيـد الـتـوزع املـكـاين لـلـفـراغـات الـغـازيـة والـنـسـيـجـيـة لـلـتـنـبـؤ 
ت؛  النتشار الصويت بشكل مفّصل. إن توضع الطاقة يف مـثـل هـذه الـبـىن لـه عـدة مـكـو
لـتـجـاويـف الصـوتـيـة،  التسخني بسـبـب مـعـامـل االمـتـصـاص الـعـايل واملـوزع، سـلـوك شـبـيـه 
وضغط اإلشعاع الناتج عن التدرج املرتفع كثافة الطاقة على السطوح الفاصلـة بـني الـنـسـيـج 
والغاز. لقد ثبت أن األمواج فـوق الصـوتـيـة الـنـبـضـيـة تسـبـب تـلـفـًا يف األنسـجـة الـرئـويـة يف 
ت. ولـذلـك فـمـن املـعـقـول أن رئـة اإلنسـان قـد تـتـضـرر يف  جمموعة واسعة من أنواع احليوا
لنسبة لألمعاء فـقـد مت اإلبـالغ عـن  ت. أما  ظروف مماثلة لتلك اليت شوهدت عند احليوا

 petechialوحـدوث نـزيـف حـربي   hyperaemiaحاالت  مثل فـرط الـتـفـق الـدمـوي 

haemorrhage دة يف جسيمات اإلستموات واخنفاض يف عدد اخلال  ، كما لوحظ ز

الغدية املعوية املنقسمة يف أمعاء الفأر بعد التصوير الشخيصي مما يشري إىل أثـر الـتـسـخـني.  
كما قد حتدث بعض الـتـغـريات املـورفـولـوجـيـة يف األمـعـاء إال أن اآللـيـة ال تـزال حبـاجـة إىل 

 توضيح.
 

 الضغط اإلشعاعي:
أثناء مرور األمواج فوق الصوتية يف املادة، فإن املادة تـواجـه اإلجـهـاد املـوضـعـي الـنـاتـج عـن 
تدرج كثافة الطاقة لالنتشار الالخطي للصوت، والذي يوصف بكمية الضغط اإلشعـاعـي. 
ـا وإىل  إذا جتاوزت قيمة الضغط اإلشعاعي قدرة احتمال النسج فإن ذلك سـؤدي إىل ختـر

 إحداث نزيف داخلي. 
لغاً يف مراقبة استخدام هذه التقانـة  ر احليوية لألمواج فوق الصوتية تستلزم اهتماماً  إن اآل
يف جمايل التشخيص واملعاجلة. وقد اختذ االحتاد الـعـاملـي لـألـشـعـة فـوق الصـوتـيـة ويف الـطـب 

ئــق، مــتــفــق عــلــيــهــا دولــيــاً، تشــمــل  WFUMBوعــلــم األحــيــاء  زمــام املــبــادرة يف إنشــاء و
سـتـخـدام األمـواج فـوق الصـوتـيـة. كـمـا أن عـددًا مـن  االستنتاجات والـتـوصـيـات اخلـاصـة 
ا حول هذا املوضوع منها: اجمللس الـوطـين  املنظمات قامت أيضاً بنشر استنتاجتها وتوصيا

ت املتحدة األمريكية ، مجعيات الطب والبيولوجـيـا  NCRPللحماية من اإلشعاع  يف الوال
، واملــعــهــد األمــريــكــي لــألمــواج فــوق الصــوتــيــة يف الــطــب EFSUMBلــالحتــاد األورويب 

AIUM. 

  تتمة: اآلثار البيولوجية الستخدام األمواج فوق الصوتية يف التطبيقات الطبية

 الجرعة الضوئية لألشعة فوق البنفسجية وأهمية إدراك مفاهيمها يف الوقاية الفردية

جرعة األشعة فوق البنفسجية هي مـقـدار ذو قـيـمـة عـالـيـة ولـه انـعـكـاسـات حـيـويـة هـامـة. 
فعندما خنرج من املنزل يف أي يوم كان ويف أي ظـروف مـنـاخـيـة كـانـت، نـتـعـرض جلـزء مـن 
األشعة فوق البنفسجية الشمسيـة؛ ويف األحـوال الـعـاديـة، حيـدث الـتـعـريـض ألجـراء اجلسـم 

املكشوفة وبشكل عام العينني والوجه والعنق والـيـديـن. 
تكون اجلرعة الضوئيـة لـألـشـعـة فـوق الـبـنـفـسـجـيـة الـيت 
يتلقاها الفرد خارج املنزل متناسبة مـع الشـدة الضـوئـيـة 
لألشعة فوق الـبـنـفـسـجـيـة الشـمـسـيـة وزمـن الـتـعـريـض. 
فإذا تلقينا كـمـيـة كـبـرية مـن األشـعـة فـوق الـبـنـفـسـجـيـة 
خالل زمن قصري تكون اجلرعة عالية مبا يكفي لظهـور 
احلــروق الشــمــســيــة املــؤذيــة. وإن اجلــرعــة الــتــجــمــيــعــيــة 
لــألــشــعــة فــوق الــبــنــفــســجــيــة والــيت يــتــلــقــاهــا الــفــرد عــرب 
دة  السنني، وخاصًة يف مرحـلـة الشـبـاب، تـؤدي إىل ز
ت اجلـلـد مـع  لسـاد الـبـصـري وسـرطـا خطر اإلصابة 
تقدم العمر. فمن املهم إجيـاد الـتـوازن املـنـاسـب لـتـلـقـي 
اجلرعة الـالزمـة لـلـحـصـول عـلـى الـفـائـدة الصـحـيـة مـن 
 األشعة فوق البنفسجية وعدم تلقي أي جرعة زائدة. 

إن وجود تقدير جلرعة األشعة فوق البنفسجية احملتمـلـة 
يف الوقت احلقيقي يقدم لـنـا قـيـمـة شـدة األشـعـة فـوق 

 5الصفحة 

خذ سويـة األشـعـة وزمـن الـتـعـريـض يف احلسـبـان،  البنفسجية يف أي وقت خالل النهار. و
ميكننا تقدير اجلرعة الكلية املتلقاة خالل النهار واليت تعّرب عن اجلـرعـة الـتـجـمـيـعـيـة الـيت مـن 
احملــتــمــل أن تســبــب احلــروق الشــمــســيــة وختــريــب اجلــلــد. فــمــن خــالل تــقــديــر واضــح حــول 
التغريات الفعلية للجرعة الضوئية لألشعة فوق الـبـنـفـسـجـيـة 
بزمن حقيقي ميكننا اختيار الوقت املـنـاسـب لـلـوقـايـة سـواء 
من خالل تقليل زمن التعرض (أو عدم الـتـعـريـض) أو مـن 
خالل استخدام وسائل ومستحضرات احلماية الشـمـسـيـة. 
وتقدر جرعة األشعة فوق البنفسجية عادة بـواحـدة اجلـرعـة 

 Standardالقياسية املسبـبـة المحـرار اجلـلـد (احلـمـامـى) (

Erythemal Dose or SED ــبــًا تــكــفــي جــرعــة ) وغــال
) لظهور احلـروق الشـمـسـة لـدى شـخـص SED 2قدرها (

أبــيــض الــبــشــرة، مــع اإلشــارة إىل أن األعــراض ال تــظــهــر 
مباشرة على اجللد إمنا بعد عدة ساعات من التـعـرض. أنـه 
من الصـعـب جـدًا تـقـديـر اجلـرعـة املـتـلـقـاة أثـنـاء الـعـمـل أو 
خالل فرتات االستجمام أو اللعب حتـت أشـعـة الشـمـس، 
وحىت يف حالة اجلو البارد أو الغائم، إذ تبقى نسبة األشـعـة 
فوق البنـفـسـجـيـة الشـمـسـيـة الـيت تصـل إىل سـطـح األرض 

حلسبان. خذه   عالية، وهذا ما جيب أن ندركه دائماً و
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 اإلخراج الفني: زهير شعيب
 6الصفحة  6الصفحة 

 131وقاية الغدة الدرقية للعاملني من التعرض الخطر لليود 

تؤدي العديد من استعماالت املصادر املشعة املفتوحة إىل تعرض العاملني إىل اندخال جزء 
من هذه املـواد املشـعـة إىل داخـل اجلسـم ونـذكـر مـن هـذه الـتـطـبـيـقـات: قـيـاسـات الـنـشـاط 
اإلشعاعي، خزن املنابع املشـعـة، الـنـقـل الـداخـلـي لـلـمـنـابـع، حتضـري الصـيـدالنـيـات املشـعـة، 
ت املشـعـة الـنـشـطـة  ملريض النشط إشعاعياً، معاملـة الـنـفـا إعطاء اجلرعة للمرضى، العناية 

 إشعاعياً، احلوادث اإلشعاعية...إخل.
ليود املشع بشكـل أسـاسـي مـن خـالل اسـتـنـشـاق الـيـود  حيدث التلوث الداخلي للعاملني 

) أو من خالل االبـتـالع iodine vapor) وخبار اليود (aerosolاحملمول جواً كأيروسول (
لنسبة للمهنيني.  أو احلقن بدرجة أقل 

ـذا الـعـنـصـر، أن Biokinetic modelويُفرتض، وفق النموذج احليوي احلركي ( ) اخلاص 
 70من اليود املشع الذي يصل إىل الـدم، بـيـنـمـا يُـطـرح % 30يرتاكم يف الغدة الدرقية %

 مباشرة مع البول.
ت الغدة ويغـادر الـغـدة I-131يتحد اليود املشع ( ) الذي تراكم يف الغدة الدرقية مع هرمو
يوماً. عموماً، تنخفض اجلرعـة اإلشـعـاعـيـة املـودعـة بسـرعـة بسـبـب  80بعمر نصف حوايل 

ئي القصري لليود م. وميكن قياس كمية اندخـال الـيـود  8والبالغ  131عمر النصف الفيز أ
سـتـعـمـال كـاشـف direct measurementيف الـغـدة الـدرقـيـة وفـق الـطـريـقـة املـبـاشـرة (  (

خاص يوضع أمام الغدة الدرقية لتسجيل اصدارات 
 املوجود يف الغدة. 131غاما املنبعثة من اليود 

أظـــهـــرت الـــدراســـات الـــيت أجـــريـــت يف مـــنـــطـــقـــة 
Bryansk  يف روســيــا بــعــد حــادثــة تشــرنــوبــل أن

اخلــطــورة الــنــســبــيــة املــتــزايــدة لســرطــان الــغــدة الــدرقــيــة 
ــلــيــود  لــتــعــرض ل أعــلــى مبــرتــني يف  131املــتــعــلــق 

ليود الطبيـعـي مـن املـنـاطـق  املناطق اليت لديها عوز 
 اليت لديها اندخال طبيعي لليود.

ميكن اختاذ تدابري وقائية خلـفـض كـمـيـة الـيـود املشـع 
الذي يرتاكم يف الـغـدة الـدرقـيـة مـن خـالل حصـول 

األشخاص الـعـامـلـني عـلـى كـمـيـة مـنـاسـبـة مـن الـيـود املسـتـقـر يف طـعـامـهـم أو عـلـى شـكـل  
سيوم ( لـعـمـل حصـر  KI). يف حاالت احلوادث تعطى مادة KIكبسوالت من يوديد البو

 )Blockade للتقليل من كمية الـيـود املشـع الـيت ميـكـن أن تصـل إىل الـغـدة الـدرقـيـة. إن (
لألشخاص البالغني عن طـريـق الـفـم   KIملغ من  100إىل  50إعطاء كمية مقدارها من 

ميكن أن تكون كافية لتخفيض قبط الغدة الدرقية من اليود املشع. ومن جهة أخرى، درس 
ثـري زمـن إعـطـاء  KIبعض الـبـاحـثـني املـفـعـول الـوقـائـي ملـادة  بـعـد  KIعـن طـريـق دراسـة 

حـدوث تــعــرض إشــعــاعــي لــلــيــود املشـع ، واملســتـوى الــغــذائـي مــن الــيـود املســتــقـر يف طــعــام 
ت الـغـدة الـدرقـيـة أن األشـخـاص الـبـالـغـني  األشخاص. بّينت النمذجة احلاسوبية الستقال

) الذين يتلقون كمية كافية من اليود يف نظامهم الغذائـي Euthyroidسويّي الغدة الدرقية (
سـاعـة مـن تـعـرض  48قبل  KIميكرغرام يف اليوم)، ميكن أن حيصر إعطاء  250(حوايل 

لـتـايل خيـفـض كـثـرياً  131هؤالء لليود  امتصاص الغدة الدرقية لليود املشع بشكٍل كـامـل و
سـاعـة أو أكـثـر قـبـل  96قبل  KIاجلرعة اإلشعاعية املمتصة يف الغدة الدرقية؛ وإن إعطاء 

نـيـة، إن إعـطـاء  131التعرض لليود  ثـري وقـائـي!. مـن جـهـة  بـعـد  KIفـلـيـس هلـذا أي 
ً صغرياً وسريعاً لعملية امتصاص الغدة للـيـود املشـع، وإذا  التعرض لليود املشع ُحيدث نقصا

ثـري  16بعد  KIأعطي  ساعة أو أكثر من التعرض لليود املشع فـلـن يـكـون هـنـاك سـوى 
لـتـايل سـيـكـون األثـر الـوقـائـي ضـعـيـفـًا أو حـىت  بسيط على امتصاص الغدة لـلـيـود املشـع و

 مهمًال!
هـي أكـرب مبـرتـني  131وبَينت النمذجة أيضاً أن اجلرعة املمتصة يف الغدة الدرقية من اليود 

لدى األشخاص الذين لديهـم مسـتـوى غـذائـي غـري كـاٍف مـن الـيـود يف نـظـامـهـم الـغـذائـي     
 )2900 cGy/37 MBq ألشخاص الذين حيصلون على كمـيـة كـافـيـة مـن الـيـود ) مقارنة 

 ).cGy/37 MBq 1500يف غذائهم (
بينت العديد من الدراسات أن اعتـنـاء الـعـامـلـني 
يف جمال األشعة بنظامهـم الـغـذائـي لـه دور كـبـري 
يف وقــايــة الــغــدة الــدرقــيــة لــديــهــم؛ وقــد اقــرتحــت 
ــنــاول  ــت ــعــاملــيــة أن ي بــعــض اجلــهــات الصــحــيــة ال
العاملون كميات من األعشـاب الـبـحـريـة هلـدف 
وقـايــة الــغــدة الــدرقــيــة. حــيــث حتــتــوي األعشــاب 
ت املـعـززة  البحرية على أكرب جمموعة من املـكـو
ت األخـرى  ملـقـارنـة مـع غـالـبـيـة الـنـبـا للصـحـة 
ملـعـادن  واألغذيـة احلـيـوانـيـة، وهـي مصـدر غـين 
األســاســيــة مــثــل الــيــود واملــغــنــيــزيــوم والــكــالســيــوم 
سـيــوم والســيـلــيـنـيــوم والــزنـك واحلـديـد وحتـتــوي عــلـى كــمـيــة قــلـيـلــة جــدًا مــن  والـنـحــاس والــبـو

، Aالدهون، وهي أيضاً كنز وثروة من املواد املضادة لالكسدة، وحتتوي عـلـى الـفـيـتـامـيـنـات 
B ،C ،E. 

 (U.S. Atomic Energy Commissionوقد أوصت وكالة الطاقة الذرية األمـريكـيـة (
غــرامــًا مــن األعشــاب الــبــحــريــة يف األســبــوع أو كــبــســولــتــني مــن  85-57أن اســتــهــالك 

  املكمالت الغذائية يف اليوم يعطي وقاية قصوى من التسمم اإلشعاعي.


