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 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان املصادر املشعة
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 نشرة إعالمية فصلية تصدر عن قسم  الوقاية واألمان يف هيئة الطاقة الذرية السورية

 1الصفحة 

مج ضـــبط اجلـــودة ألقــسام األشـــعة التشخيــصية يف املؤســسات الطبيـــة مـــن                                                                      يعــد تطبيـــق بــر
لغة األمهية إذ تساعد نتائج ضبط جودة أجهـزة التـشخيص والتنـظري اإلشـعاعي يف                                                                           األمور 
معرفـــة أداء هـــذه التجهـــيزات والوقـــوف علـــى أعطاهلـــا ممـــا يـــؤدي إىل تـــشخيص دقيـــق دون                                                                       
احلاجــة إىل تعــريض املرضــى إىل جــرع إشــعاعية غــري مــربرة. وهلــذا تطلــب هيئــة الطاقــة الذريــة                                                                           
مـن كافـة اجلهـات احلكوميـة واخلاصـة إجـراء ضـبط جـودة لكافـة أجهـزة التـصوير االشــعاعي                                                                         
اليت لديها وتقدمي تقاريرها ملكتب التنظيم االشعاعي والنووي متهيدا للحصول على ترخيـص                                                                              
ممارســــة إشــــعاعية، وفقــــا ملتطلبــــات الرتخيــــص للممارســــات االشــــعاعية الــــصادرة يف العــــام                                                                       

2008 . 
جــراء مــسح شــامل لكافــة أجهـــزة                                                                         لــسرطان،  بنــاء علــى طلــب اللجنــة الوطنيــة للتحكــم 
تصوير الثدي املتوفرة يف سورية للتحقق من أدائها وجودة الصور الناجتـة عنهـا وقيـاس جرعـة                                                                                 
املريض وإمكانية استخدامها يف املشروع الوطين للكشف املبكر على سـرطان الثـدي، فلقـد                                                                           
جرى وضع خطة متكاملة للكشف على كافة أجهزة تصوير الثدي واجراء ضبط جـودة هلـا                                                                         
للوقوف على أدائها للتحقق من مدى جودة عملها ومطابقتها مع املعـايري الوطنيـة املعتمـدة                                                                                

لقـرار رقـم                                                                 ريـخ        11/6/2015يف اهليئة (املعـايري الـصادرة عـن إدارة هيئـة الطاقـة الذريـة 
مـــج                         21/12/2015 ). وهلـــذا جـــرى تنفيـــذ بر

ضــــــــبط اجلــــــــودة ألجهــــــــزة تــــــــصوير الثــــــــدي يف                               
  01/05/2020احملافظات الـسورية يف الـفرتة (                         

) إذ بلــــــغ عــــــدد األجهــــــزة                     30/09/2020    -
جهـازاا موزعـة يف احملافظـات الـسورية علـى      ً                               102

يف ريــــف         13يف دمــــشق،           46النحــــو التــــايل:              
يف     4يف محــــــاه،          9يف الالذقيــــــة،              8دمــــــشق،       
يف     1يف حلـــــب،          7يف طرطـــــوس،            9محــــص،     

 أجهزة يف السويداء.                   5القنيطرة، و           
أجريـــت اختبـــارات ضـــبط اجلـــودة علـــى كـــل مـــن                                    

أنبــوب األشــعة حيــث مشلــت دقــة عمــل حمطــات اجلهــد العــايل، ودقــة عمــل حمطــات الــزمن،                                                                   
وثبوتيــــة عمــــل جهــــاز األشــــعة، وترشــــيح أنبــــوب األشــــعة، وأبعــــاد البقعــــة احملرقيــــة، واخلــــرج                                                                         
إلضــافة إىل االختبـارات الفنيــة وسـالمة التــشغيل.                                                                            اإلشـعاعي، وجـودة الــصورة اإلشـعاعية، 

 PTWولقــد اســتخدم يف إجــراء االختبــارات أجهــزة حتليــل احلزمــة اإلشــعاعية مــن نــوع                                                                

NOMEX                                                                  وجمموعة أدوات خاصـة بـضبط اجلـودة تتـألف مـن أداة اختبـار أبعـاد البقعـة
وفـــــانتوم الختبـــــار جـــــودة                       510-07موديـــــل         Precision Star X-Rayاحملرقيـــــة        

 . Gammex 1-800الصورة اإلشعاعية موديل                       
جــرى تــصنيف أجهــزة تــصوير الثــدي الــيت جــرى اختبارهــا حــسب جــودة عملهــا إىل ثالثــة                                                                     

ت وهي:             مستو
ســتخدامها                                                                       1 ) جيــدة: وهــي األجهــزة الــيت تعمــل وفــق املعــايري املعتمــدة يف اهليئــة وميكــن 

 احلصول على صورة إشعاعية ذات معلومات تشخيصية كافية وجيدة.                                                       
سـتخدامها احلـصول علـى صـورة إشـعاعية مبعلومـات                                                                       2 ) مقبولة: وهي األجهزة اليت ميكـن 

تشخيــصية مقبولــة ولكــن ال تتوافــق معــايري تــشغيلها كليــا مــع املعــايري الوطنيــة يف اهليئــة                                                                           
 وميكن صيانتها وإصالحها دون احلاجة إىل ايقافها عن العمل.                                                   

) مرفوضــة: وهــي األجهــزة الــيت مل تتوافــق بعــض معــايري تــشغيلها مــع املعــايري املعتمــدة يف                                                                         3
اهليئـــة وينتـــج عنهـــا صـــورة إشـــعاعية رديئـــة ال تعطـــي املعلومـــات التشخيـــصية الكافيـــة                                                                       
ـا تـؤدي إىل جرعـة إشـعاعية                                                                       لكشف أمراض الثدي وخاصة يف املراحل املبكرة، كما أ
غــري مــربرة للمــريض والعــاملني وأصــحاب العالقــة                                       
وكلفــــة زائــــدة دون الفائــــدة املرجــــوة منهــــا؛ وهلــــذا                                           
جيــــب إيقافهــــا عــــن العمــــل حــــىت يتــــم إصــــالحها                                   
وإجـــراء اختبـــارات ضـــبط اجلـــودة هلـــا للتأكـــد مـــن                                        
دقــــــة عملهــــــا. ولقــــــد جــــــرى ارســــــال كتــــــب إىل                                  

 أصحاب هذه األجهزة إليقافها عن العمل.                                  
ـــــيت تعمـــــل                                       ـــــسبة األجهـــــزة ال بينـــــت النتـــــائج إن ن

% واألجهـــزة مبـــستوى                 51مبـــستوى جيـــد بلغـــت                
% واألجهـــزة املرفوضـــة بلغـــت                        31مقبـــول بلغـــت            

 % من العدد الكلي يف كافة احملافظات.                                18
هــذا ومشــل التقريــر علــى التقــارير التفــصيلية لنتــائج ضــبط اجلــودة لكافــة أجهــزة املــاموغراف                                                                               
إلضــافة إىل توصـيات ملعاجلـة األعطــال الـيت تعـاين منهـا التجهـيزات غــري                                                                           العاملـة يف سـورية 

 املقبولة.        

 ضبط جودة أجهزة تصوير الثدي يف سورية

 * املعايري اإلشعاعية البيئية       * ضبط جودة أجهزة تصوير الثدي يف سورية  يف هذا العدد:  

 * قياس الجرعات بأثر رجعي للتعرضات اإلشعاعية الداخلية        * دليل ثقافة األمان من اإلشعاع  

 * أهمية تقييم مساهمة النرتونات املتبعرثة يف الحقل النرتوين   * أنواع القراص كنباتات واقية من تأثري األشعة املؤينة والرسطان  



 

 نشرة الوقاية اإلشعاعية وأمان المصادر المشعة

 2الصفحة 

تسعى العديد من املنظمات العاملية واملؤسسات واهلـيـئـات الـوطـنـيـة لـوضـع حـدود لـلـمـواد                                                                          
دف ختفيض أو تفادي الضرر الناجم عن وجود هذه                                                                              والعناصر السامة يف البيئة والغذاء 
العناصر مبا فيها العناصر املشعة يف بيئة اإلنسان، ولقد أثبتت عملية إدخال هذه احلـدود                                                                               

 يف االستعمال بشكل سليم ومناسب هذا االخنفاض.                                       
ئية                                                                            ا يف الوصول إىل احلالة املثلى الفيز يكمن اهلدف األساسي لتطبيق احلدود املسموح 
ئـق مـنـظـمـة الصـحـة                                                                          والصحية والعقلية لإلنسان والبيئة. ولقد عرف احلـد املسـمـوح يف و
نه املعيار الكمي الصحي ملستوى العنصر السام أو املشع والذي يعد آمن ويعرب                                                                               العاملية 
لرتكيز مع زمـن مـتـوسـط. هـذا ولـقـد طـورت هـذه احلـدود يف السـنـوات األخـرية يف                                                                     عنه 
عدد من البلدان يف العامل واملنظمات الـدولـيـة واحملـلـيـة وكـان اهلـدف األسـاسـي هـو محـايـة                                                                         

 الناس والعاملني والبيئة.                       
يوجد العديد من الطـرائـق املسـتـعـمـلـة يف تـقـديـر احلـد األعـلـى املسـمـوح بـه مـن الـعـنـاصـر                                                                        
املشعة يف املواد الغذائية والبيئية، وتعتمد معظم هذه الطرائق على حتليل طرق انتقال هـذه                                                                                  
ثري هـذه املـادة. وال يـعـد                                                                               النكليدات املشعة من البيئة إىل اإلنسان وتوضعها فيه ومقدار 
ا من املواد املشعة يف البيئة والغذاء بـعـدة                                                                                األمر بسيطا وسهال إذ ترتبط احلدود املسموح 

 عوامل أساسية نذكر منها:                       
 . طرائق انتقال النكليد املشع يف البيئة والعوامل املؤثرة على هذا االنتقال.                                                                     1
 . طرائق انتقال النكليد املشع إىل اإلنسان من خالل سلسلة الغذاء.                                                          2
 . زمن توضع النكليد املشع يف جسم اإلنسان (العمر البيولوجي).                                                       3
ئية للنكليد املشع (عمر النصف).                                                4  . املواصفات الفيز
 . املواصفات الكيميائية للنكليد املشع.                                   5
 . التأثريات الصحية والسمية للنكليد املشع على اإلنسان.                                                  6

ـا، حـيـث                                                                   مني معلومات عـلـمـيـة كـثـرية لـوضـع احلـدود املسـمـوح  نه البد من  يالحظ 
يساهم يف جتميعها عدد كبري من العلماء والعاملني يف كثري من اجملاالت العلمية كالطب،                                                                          
ء والكيمـيـاء والـبـيـولـوجـيـة والـطـب إضـافـة إىل األمـور الـقـانـونـيـة                                                                                 والزراعة واإلحصاء والفيز
والــقــوانــني احملــلــيــة والــوطــنــيــة والــدولــيــة. هــذا وتصــدر عــادة احلــدود بــعــد إجــراء مــثــل هــذه                                                                          
                             ٍ الدراسات ولكن يتطلب أحيا إصدار حدود بشكلل مفاجئ حلل أو ملـراقـبـة خـطـر كـبـري                          ً               

ا تعتمد أيضاا على املعلومات العلمية املتوفرة.                                                ً                                وتعد هذه احلدود مؤقتة على الرغم من أ
ونذكر هنا أن يتوجب على أي شـخـص فـهـم طـرائـق الـبـحـث املـتـنـوعـة ومـعـاجلـة الـنـتـائـج                                                                      
ا ومن مث تطبيق هذه احلدود ويفضل أن يـقـوم كـل بـلـد بـتـطـويـر                                                                         لوضع احلدود املسموح 

 ووضع احلدود املناسبة حلماية اإلنسان والبيئة والعاملني يف جمال اإلشعاع.                                                              
 ) Response) والتجاوب (            Uptakeعالقة األخذ (           

ا يف البيئـة (اهلـواء، املـاء، الـنـبـات، الـرتبـة) أو                 ً                                                               يعرب كما ذكر سابقاا عن احلدود املسموح 
الغذاء إىل تراكيز املواد املشعة فيها والعـالقـة الـزمـنـيـة. ال تـرتـبـط الـتـأثـريات الصـحـيـة فـقـط                                                                                
ت البـيـئـة وإمنـا هـو مـقـدار الـنـكـلـيـد املشـع املـنـتـقـل بـواحـدة                                                                             برتاكيز املواد املشعة يف مكو
جلـرعـة". ويـعـتـمـد مـقـدار                                     ً                                      الزمن وخالل فرتة زمنية حمددة ويعرب أحيا عن هـذا املـقـدار "
اجلرعة على عـدة عـوامـل: كـحـجـم جسـم اإلنسـان والـعـمـلـيـات الـفـيـزيـولـوجـيـة ومـعـدالت                                                                    

ن هـذه الـعـوامـل تـعـتـمـد                            …     التنفس ومدة التعرض وطـبـيـعـة الـتـغـذيـة وغـريهـا،                                         ويـالحـظ 
بشكل رئيسي علـى مـواصـفـات اإلنسـان أو مـواصـفـات جمـمـوعـة مـن الـنـاس. وهلـذا فـإن                                                                   
قياس مقدار األخذ أو االنتقال يعطي قيماا أفضل لألخطار الصـحـيـة مـن قـيـاس الـرتاكـيـز                                     ً                                    

ت البيئة والغذاء.                             فقط يف مكو
 العالقات بني معدل األخذ والتأثري الصحي وبني معدل األخذ واالستجابة                                                          

ا من التمييز بني العالقات اليت تربط املعامالت فيمـا                                                                           ال بد لدى وضع احلدود املسموح 
بينها، وهلذا البد من تعريف كل من عالقة معدل األخذ والتأثري والذي يشري إىل العالقـة                                                                           
بني معدل أخذ النكليد املشع ومدى التأثري البيولوجي الكمي يف شخص ما، أما العالقة                                                                           
بني معدل األخذ واالستجابة فهي تشري على العالقة بني معدل أخذ النكليـد املشـع مـن                                                                       
قبل جمموعة من األشخاص اليت تتأثر بشكل كمي وتوضعها يف أعضاء حمددة. وعادة ما                                                                       

 متثل هذه العالقات مبنحنيات حمددة نذكر منها:                                         
رتفاع تركيز غاز الرادون يف اهلواء.                                                          -  ارتفاع مرض سرطان الرئة 
 226أو الراديوم               90ارتفاع سرطان العظام مع ارتفاع كمية أخذ السرتونسيوم                                                     -

ا فهي:                                                       ت املسموح   أما املعلومات الواجب توفرها لوضع املستو
تعد املعلومات التالية أهم املتطلبات األساسية اليت تستعمل يف تـطـويـر                                                              املتطلبات الدنيا:                  

ا لعنصر سام معني أو مادة مشعة:                                             احلدود املسموح 
ئية والكيميائية للعنصر مبا يف ذلك طبيعة وكمية املادة السامة.                                                                       -  اخلواص الفيز
 نتائج جتارب السمية اإلشعاعية مبا يف ذلك االختيارات احلادة.                                                      -
 االعتبارات املرتبطة مبعلومات حول األشخاص واليت عادة ما تكون متغرية.                                                               -

ا قدرة العنصر على الضرر بفـعـل                                            دراسات علمية أولية حول السمية:                                 تعرف السمية 
ر البيولوجية. وتعد السمية أحد العوامل اليت حتـدد اخلـطـر وعـادة مـا تـرتـبـط                                                                            عكسي لآل
لتأثريات الـبـيـولـوجـيـة بـعـد أن يـدخـل الـعـنـصـر إىل جسـم اإلنسـان. أمـا اخلـطـوة                                                                         السمية 
األوىل يف هذه الدراسات فهي يف مـعـرفـة هـويـة الـعـنـصـر املشـع الـكـيـمـيـائـيـة ألن مسـتـوى                                                                      
لـرتكـيـز الـكـيـمـيـائـي ويـؤدي تـغـيـري اخلـواص                                                                         التعرض والنشاط البيولوجـي لـلـعـنـصـر حمـددة 
الكيميائية أو الصيغة الكيميائية للعنصر املشع إىل تغيري يف النشـاط الـكـيـمـيـائـي لـلـعـنـصـر                                                                               
   ٍ واالمتصاص والتوزع والرتاكم أو التحوالت احليوية ورمبا إىل التخلص من الـعـنـصـر بشـكـلل                                                                         
كامل. وجتري الدراسات حول التحري عن السمية من خالل خواص حمددة، هذا والبـد                                                                     

 من أجل التقدير األويل حول السمية من مجع معلومات حول:                                                 
 الصيغة الكيميائية.                    -
 الوزن اجلزيئي.               -
 االحناللية يف املاء.                 -
 أثر درجة احلرارة.                  -
 حالة األكسدة.              -
 االحنالل والتفكك الطبيعي أو بفعل العوامل األخرى.                                              -
 حجم احلبيبات والعوالق (إذا كان امللوث من اهلواء).                                                -
 حركية العنصر املشع.                    -
 الرطوبة.          -

إلنسان حيث البد من معرفة معلومات عديدة منها:                                                                         أما اخلطوة الثانية فهو متعلق 
 عادات الشخص يف الغذاء ومعدالت االستهالك.                                      -
-                           ّ  زمن تواجد وتعررض الشخص للنكليدات املشعة.             
 االستقالب.          -
-                               ّ  …)  كيفية تعررض الشخص (تنفس، متاس، غذاء،         
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الص

ومما سبق نالحظ أن هناك كمية كـبـرية مـن املـعـلـومـات الـيت البـد مجـعـهـا لـتـقـديـر مسـيـة أي                                                                       
 عنصر مشع.         

ت:                    ـا تـزود                                                  جتارب على احليوا ت اخلـطـوة األسـاسـيـة يف الـبـحـث أل تعد جتارب احليـوا
 لفرصة لـ:          

-           ّ                        ّ بقاء مـعـدل الـتـعـررض وفـرتتـه                                        تقدير املعامالت األساسية ملراقبة وضبط التعررض وذلك 
 مبا يتوافق مع الشروط البيئية أو شروط املعيشة.                                           

-                                   ً ختمني األخطار الصحية احلادة (السرطان مثالال) اليت تظهر لدى إدخـال مـواد جـديـدة                                    
ئياا.                         ً    أو عوامل أخرى مل تدرس و

ت أحيا أكثر حتفظاا لألسباب التالية:                                          ً          ً                  ومن جانب آخر، تعد نتائج جتارب احليوا
ت يف التفاسـري الـنـاجتـة عـن االخـتـالفـات يف حسـاسـيـة الـعـنـاصـر تـبـعـاا لـلـعـمـر                                                          ً          - الصعو

ت.                       واجلنس وأنواع احليوا
 اختالف دورة احلياة بني اإلنسان واحليوان.                                     -
 اختالف مقدار التجاوب البيولوجي بني اإلنسان واحليوان.                                                  -
ت احلسية.                                                 -  الصعوبة يف احلصول على معلومات حول التجاو

ت أمراا هـامـاا لـتـقـلـيـل االخـتـالفـات بـني اإلنسـان                                       ً     ً                             وهلذا يعد تصميم التجارب على احليوا
 وحيوان التجارب.               

ت حسب اجلرعة إىل:                                         وميكن أن نقسم جتارب احليوا
 جتارب السمية احلادة.                    -
 جتارب مسية قصرية املدى.                     -
 جتارب السمية املزمنة.                     -

ت أسـاسـيـة ولـكـنـهـا لـيـسـت                                       املالحظات والتجارب على اإلنسان:                             تعد جتـارب احلـيـوا
ر املواد املشعة والعناصر                                                                           ائية يف وصف العالقة أخذ/جتاوب. وتعد مشاهدات آ مرحلة 
ا. وتـعـد عـمـلـيـة مجـع املـعـلـومـات                                                                        السامة ذات األمهية الكبرية يف وضع احلدود املسموح 
ت، وميــكــن اســتــعــمــال اخلــطــوط                                                                  حــول اإلنســان ذات أمهــيــة لــدعــم نــتــائــج جتــارب احلــيــوا
العريضة التالية بغية االستفادة من املشاهدات حول اإلنسان يف تـقـديـر احلـدود املسـمـوح                                                                           

 ا.   
ريـخ اإلنسـان حـيـث جتـمـع مـعـلـومـات حـول الـوفـاة وعـدد احلــاالت                                                                - دراسـات حـول 

 وغريها.      
معلومات حول نتائج املراقبة الفردية للعاملني والقياسات البيئية والـغـذائـيـة الـنـامجـة عـن                                                                                   -

 الربامج الوطنية.               
جتة عن استبيان يوزع على عموم اجلمهور والعاملني حول احلالة الصحية.                                                                        -  معلومات 
جتة عن مسوحات طبية وبيولوجية.                                       -  معلومات 

ـا. فـإذا كـان هـنـاك                                                                         جيري معاجلة املعلومات بعد أن جرى مجعها لـوضـع احلـدود املسـمـوح 
بعض الشكوك حول الطرائق أو النتـائـج فـالبـد مـن إجـراء دراسـات جـديـدة تـعـطـي نـتـائـج                                                                         
ـا حـيـث تـربـط كـافـة                    ً                                                   ضـيـة الشـتـقـاق احلـدود املسـمـوح  موثوقة. تستـعـمـل حـالـيـاا منـاذج ر
املتحوالت وقـيـم الـقـيـاسـات واخلـطـر وأثـر السـمـيـة مـع بـعـضـهـا. حتسـب مـن ذلـك احلـدود                                                                    
                             ٍ نـيـة وجيـري اخـتـيـارهـا بشـكـلل دقـيـق. وتـوضـع هـذه الشـروط عـلـى                                         ا يف شـروط  املسموح 
شكل توصيات تصدر عن جلان خمتصة يساهم يف وضع القرار لألخـذ يف هـذه الـتـوصـيـات                                                                    

 احلكومات أو املنظمات احمللية أو العاملية.                                    
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 تتمة-ةاملعايري اإلشعاعية البيئي
ت  أطلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخًرا دليل ثقافة األمان من اإلشعاع: كتيب حماد

 Radiation Safety Culture: Trait Talks Handbook السمات،
والذي يقدم توصيات عملية للمهنيني الطبيني لتعزيز أمناط السلوك واملواقف اجليدة اليت 
تسهم يف بيئة آمنة. تعد إجراءات اإلشعاع الطيب، مثل األشعة السينية والعالج اإلشعاعي، 
مفيدة يف تشخيص املرض وتدمري السرطان، ولكن طاملا أن البشر يشاركون يف هذه 

اختاذ االحتياطات الالزمة حلماية مرضاهم وزمالئهم  اإلجراءات، جيب عليهم أيضاً 
ر الضارة لإلشعاع. وإن إحدى الطرق للقيام بذلك هي بناء ثقافة أمان  وأنفسهم من اآل

 قوية لديهم.
إلشعاع وأطباء القلب التداخلي من  كما يعد أخصائيو األشعة وأخصائيي عالج األورام 
أفضل العلماء يف العامل، ولكن عندما يتعلق األمر بضمان سالمة املرضى، فإن املعرفة 
التقنية ليست العامل املهم الوحيد وال بد من األخذ بعني االعتبار سلوكيات املوظفني 
الطبيني ومواقفهم وكيفية بناء العالقات مع زمالئهم واملرضى إلعداد أسس ثقافة السالمة 

 من اإلشعاع.
إن مسات السالمة من اإلشعاع، واليت ميكن أن تكون على املستوى الشخصي أو 
املؤسسايت، هي أمناط من التفكري والشعور والتصرف اليت تعطي األولوية للسالمة. ويف 
الدليل املذكور مت حتديد عشر مسات حبيث تشجع كل واحدة منها منطًا معينًا من التفكري 
الذي يعطي األولوية للسالمة. وحبيث ميكن أن تؤدي مراجعة السمات بشكل مجاعي إىل 
تسهيل احملادثة وبناء الثقة بني الطاقم الطيب واملمارسني، وهو أمر ضروري يف اإلجراءات 
اإلشعاعية. تعمل فرق التصوير والعالج الطبية اليت جتسد قيمًا قوية لثقافة السالمة على 
ستمرار. يتم حتديد السمات اليت  تقييم فعالية الوقاية من اإلشعاع وتدابري سالمة املرضى 
تعزز احلماية من اإلشعاع وسالمة املرضى يف تفاعلهم اليومي مع بعضهم البعض ومع 

 مرضاهم ويتم الرتويج هلا يف هذا الكتيب.
يتم شرح كل مسة يف سياق السيناريوهات يف العالج اإلشعاعي أو األشعة أو التنظري أو 
ثري وجود كل  الطب النووي لتشجيع املناقشة والتفكري بني املهنيني الطبيني حول كيفية 
مسة على أساليب العمل والنتائج. ميكن لألفراد من خالل التفكري يف السمات املوجودة يف 
املؤسسات والسمات اليت حتتاج إىل مزيد من التحسني كفريق واحد، لعب دور نشط يف 
لتمارين  تعزيز ثقافة السالمة يف مؤسستهم الطبية. إن مجيع السمات العشرة موضحة 
املصاحبة هلا يف الكتيب وهي مدرجة يف صفحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الشابكة 

 حول ثقافة السالمة من اإلشعاع يف الطب.
وتعمل الوكالة على تعزيز ثقافة السالمة يف الطب نظرًا ألن ثقافة السالمة يف املنشآت 
ا منذ فرتة طويلة أما ثقافة األمان اإلشعاعي يف الطب فال حتظى دائماً  النووية معرتف 
ت  الهتمام الذي تستحقه. يتوفر دليل ثقافة السالمة من اإلشعاع: كتيب حماد

 السمات للتحميل اجملاين من الرابط التايل
https://www.iaea.org/sites/default/files/21/01/radiation-
safety-culture-trait-talks.pdf 

  دليل ثقافة األمان من اإلشعاع: كتيب محادثات السامت
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قياس كل من اجلرعات اإلشعاعية الداخلية واجلرعات البيولوجية من أساسيات  ديُع
ا يف حاالت التعرض اإلشعاعي. ولكن هناك فرق كبري بني  االستجابة السريعة املوصى 
ميزات وخصائص قياس اجلرعات الداخلية والقياس البيولوجي للجرعات يف تقييم التعرض 

 الداخلي لإلشعاع.
يتناول قياس اجلرعات الداخلية حتديد اجلرعات اإلشعاعية املؤينة الناجتة عن اندخال املواد 
املشعة إىل اجلسم عن طريق االستنشاق أو االبتالع أو االمتصاص من خالل اجللد السليم 
أو عن طريق اجلروح. ميكن حتديد اجلرعات الداخلية ألعضاء أو أنسجة معينة يف اجلسم، 

تُعد التعرضات اإلشعاعية أو استعمال مفهوم اجلرعة الفعالة املودعة لكامل اجلسم. 
ا من التعرضات اإلشعاعية اخلارجية. تقدم  الداخلية بشكل عام أكثر تعقيًدا يف إدار
لفعل جوانب غريبة متيزها عن حالة التعرض اخلارجي  ت اإلشعاعية الداخلية  االنبعا
دئ ذي بدء، ال ميكن حتديد جرعات األفراد الناجتة عن التعرض الداخلي  لإلشعاع. 

ولكن من املمكن قياس أو تقدير النشاط اإلشعاعي للنكليدات املشعة يف  بشكل مباشر
تعتمد طرق املراقبة الفردية للتلوث الداخلي اإلشعاعي على القياس املباشر أو غري .  اجلسم

تعتمد تقنيات املراقبة اإلشعاعية الداخلية يف  املباشر لكمية النكليدات املشعة يف اجلسم،
املخترب على حتديد تراكيز النشاط اإلشعاعي يف الفضالت أو يف املواد البيولوجية األخرى 
اليت جرى اطراحها من اجلسم. عادًة ما تتضمن برامج مراقبة االطراحات حتليل البول، 
جراء حتليل الرباز للنكليدات املشعة  وذلك نظًرا لسهولة تنفيذ هذه التقنية. يوصى 

واملركبات اليت جرى اطراحها 
بشكل أساسي من خالل 
اجلهاز اهلضمي وفًقا لشكلها 
ئي الكيميائي واحلركية  الفيز
احليوية الناجتة. ميكن استعمال 
حتليل األنف أو مسحة األنف 
بعد وقوع حادث مشتبه به 
لتحديد اندخال النكليدات 
املشعة من خالل االستنشاق. 
جيري حتديد التلوث اإلشعاعي 
ت ألفا وبيتا النقية يف  النبعا
املخترب احليوي، حيث ال ميكن 
الكشف عن هذه اإلشعاعات 

)، ICP-MSمن خارج اجلسم. تُعد مطيافية ألفا وغاما، وقياس الطيف الكتلي (أي 
أكثر التقنيات املستخدمة شيوًعا. جيب يف كثري من احلاالت إجراء التهضيم والفصل 
ا. جيري  الكيميائي اإلشعاعي للعينات واستخدام تقنيات التحليل األخرى لتسهيل قياسا

ستخدام بعد ذلك  ثر رجعي  تقييم االندخال اإلشعاعي واجلرعات الداخلية الناجتة 
 نتائج هذه القياسات.

ت املراقبة هذه من حيث االندخال والعمر االفرتاضي للجرعة الفعالة  يتطلب تفسري بيا
ميلي سيفرت، معرفة أو وضع  E(50) –عاًما)  50(اليت جرى تلقيها على مدى 

افرتاضات حول عدد من البارامرتات: زمن التعرض، نوع التعرض (احلاد، املزمن)، طريق 

االندخال (االستنشاق، االبتالع، احلقن، اجللد السليم أو من خالل اجلرح)، اخلصائص 
ئية والبيولوجية والكيميائية للنكليدات املشعة اليت جرى اندخاهلا إىل اجلسم مثل  الفيز

ن) واحلركية احليوية داخل اجلسم.  (نوع املركب اجلزيئي، حجم اجلسيمات وقابليتها للذو
ترتسب النكليدات املشعة املدجمة عادة بشكل غري متجانس يف اجلسم وتستمر يف العمل  
لتايل تتبع  ئي أو اطراحها من اجلسم. و كمصادر لإلشعاع حىت يتم تفككها الفيز
ئية للنكليدات املشعة  معدالت اجلرعة الداخلية أمناطًا معقدة تعتمد على اخلصائص الفيز
املدجمة (عمر النصف  اإلشعاعي ونوع وطاقة اإلشعاع املنبعث)، على خصائصها 
الكيميائية واالستقالبية (التوزيع بني األعضاء وعمر نصف االحتفاظ البيولوجي) وعلى 

 اخلصائص التشرحيية للشخص الذي تعرض لإلشعاع.
ميّكن قياس اجلرعات اإلشعاعية الداخلية من حتديد اجلرعة اإلشعاعية املاضية واحلالية 

ُيستخدم للتأكد من اختاذ وتطبيق إجراءات الوقاية اإلشعاعي، و  النامجة عن حادثة التلوث
واألمان يف مكان العمل والختاذ قرار تطبيق العالج لتعزيز إزالة النكليدات املشعة من 

 .اجلسم بسرعة كبرية بعد التلوث اإلشعاعي
تستعمل اجلرعة اإلشعاعية الداخلية للتقدير األويل للمخاطر الصحية النامجة عن التأثريات 
العشوائية للتعرض اإلشعاعي الداخلي وملعرفة مدى حجم هذا اخلطر ولكنها ليست كافية 

على أن   ICRPلتقييم املخاطر الصحية بدقة. وتؤكد اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع
اجلرعات الفعالة توفر مقياسًا للضرر اإلشعاعي ألغراض الوقاية فقط، وهي ال توفر جرعة 
نوعية للفرد كما ال ميكن 
استخدامها يف التقييمات 

ئية.  الو
يستعمل القياس البيولوجي 
للجرعات اإلشعاعية 
لفحص الوراثي اخللوي 
لتقييم املخاطر الصحية 
النامجة عن تفاعل األشعة 
مع جسم اإلنسان وذلك 
عن طريق استعمال أي 
تغيري بيولوجي ميكن قياسه 
بشكل كاٍف يف شخص 
تعرض لإلشعاع لإلشارة 
لتايل فإن القياس البيولوجي للجرعة ليس قراءة مباشرة يف الوقت  إىل جرعته اإلشعاعية، و
ر اجلرعة على  احلقيقي للجرعة وال يتم تسجيل اجلرعة نفسها ولكن يتم التحقق من آ
خذ قياس اجلرعات البيولوجية يف االعتبار أمور االختالفات الفردية  املستوى اخللوي، كما 

ر اإلشعاع على البشر.   يف حساسية اإلشعاع عند تقييم آ
القياس البيولوجي للجرعات طريقة معتمدة دوليًا لقياس التعرض اإلشعاعي وإجراء   ديُع

تقييم للجرعة بعد التعرض املفرط لإلشعاع، وهو أداة تستعمل لتقدير احتمالية اإلصابة 
ا السريرية.  مبتالزمة اإلشعاع احلاد وشد
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جلرع اإلشعاعية واملخاطر واليت منها  أظهرت أنواع خمتلفة من املؤشرات احليوية املقدرة على التنبؤ 
ت الصغرية). يعتمد الضرر الذي  األضرار الكروموسومية (مثل االحنرافات الكروموسومية والنو
حلمض النووي الناجم عن اإلشعاع املؤين على اجلرعة املمتصة والوقت الذي جرى فيه  يلحق 

 امتصاص اجلرعة ونوع اإلشعاع.
تستعمل احنرافات كروموسومات اخلال اللمفاوية يف تقييم اجلرعات املمتصة يف األشخاص الذين 
يتعرضون إلشعاعات زائدة. وتفسر االحنرافات الكروموسومية يف اخلال اللمفاوية على أساس 
إلشارة إىل منحين معايرة االستجابة واجلرعة. وينشأ هذا املنحين عن طريق  اجلرعة املمتصة 
تعريض الدم يف اجلسم احلي جلرعات إشعاعية مالئمة من حيث نوعيتها. وينبغي أن تكون 
ستخدام وسيلة مادية مثل غرف  نوي  اجلرعات يف العينات قابلة للمقارنة مع معيار أويل أو 

 التأيني.  
القسيم املركزي     التقنيات الوراثية اخللوية األكثر شيوًعا هي: قياس الكروموسومات ثنائيات  دتُع
)DC) ت ). تعتمد FISH)، وقياس التهجني يف املوقع (CBMN)، ومقايسة النو

 االختبارات الثالثة على تواتر الضرر الكروموسومي يف اخلال اللمفاوية يف الدم احمليطي
تج قياس االحنرافات، مثل ثنائيات  متثل قيمة اجلرعة اليت يتم احلصول عليها عن طريق إحالة 
القسيم املركزي، إىل منحين معايرة متوسط اجلرعة املمتصة يف اخلال اللمفاوية. ويقرتب ذلك من 
متوسط جرعة اجلسم بكامله ألن اخلال اللمفاوية تتوزع على مسافات واسعة يف اجلسم وتكون 

 متنقلة.

أجري عدد قليل من الدراسات حىت اآلن لربط قياس اجلرعات الداخلية النامجة عن 
اندخال النكليدات املشعة مع طرق قياس اجلرعات البيولوجية. يُعترب قياس اجلرعات 
البيولوجية راسخ وموثق بشكل جيد لتوفري تقديرات اجلرعات عقب التعرض لإلشعاع 
ت قياس اجلرعات البيولوجية يف حاالت التعرض  اخلارجي. ميثل يف املقابل تفسري بيا

 .  الداخلي لإلشعاع حتدً
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 تتمة- قياس الجرعات بأثر رجعي للتعرضات اإلشعاعية الداخلية

  أهمية تقييم مساهمة النرتونات املتبعرثة يف الحقل النرتوين
ت عن األرضية والسقف واجلدران  يف منشآت املعايرة النرتونية، ميكن أن تتبعثر النرتو
ت متبعثرة عن اهلواء داخلياً  ت متبعثرة عن الغرفة) واهلواء (نرتو والدعامات (نرتو

inscatter  وخارجيًاoutscatter .وعن أي جسم آخر موجود يف الغرفة املعايرة (
ت املتبعثرة يف احلقل النرتوين، وتعترب هذه املسامهة  ينتج عن هذا األمر مسامهة كبرية للنرتو
مشكلة جيب أخذها بعني االعتبار عند إجراء القياسات النرتونية. جيب أن تكون استجابة 
عايرة مرتبطة فقط بنوع األداة وخصائص جمال اإلشعاع، ولكن ليس حبجم أو 

ُ
األداة امل

لتقنيات التجريبية املستخدمة. ومع ذلك، فإن  شكل أو هيكل منشأة املعايرة، وال 
ت  مواصفات منشأة املعايرة تؤثر على خصائص احلقل اإلشعاعي من خالل النرتو
املتبعثرة يف الغرفة. هذا جيعل استجابة اجلهاز يف احلقل املرجعي يف منشأة املعايرة خمتلفة 
عن تلك املوجودة يف مكان العمل، حيث يتم استعمال الكواشف للمراقبة، وذلك بسبب 
ت املتبعثر. لذلك، جيب أن يكون إجراء املعايرة مرتبطًا حبقل إشعاعي حر ال  النرتو
ت املتبعثرة سواء عن الغرفة أو عن اهلواء. نظرًا لصعوبة  يتضمن أي مسامهة من النرتو
حتقيق هذا الشرط بشكل مباشر، جيب أن يضمن إجراء املعايرة تصحيح قراءات أدوات 

ت املتبعثرة.  ت ملسامهة النرتو  قياس النرتو
ت ISOأوصت املنظمة الدولية للمعايري ( ربع طرق خمتلفة لتقييم مسامهة النرتو  (

، The shadow cone methodاملتبعثرة يف حقل اإلشعاع: طريقة خمروط الظل 
، طريقة املالءمة The semi-empirical methodالطريقة شبه التجريبية 

 The، وطريقة املالءمة املختصرة The generalized fit methodاملعممة 

reduced fitting method كل واحدة من هذه الطرق هلا شروطها وقيودها .
ا. إال أنه ليس من املتوفر دائمًا تلبية مجيع املتطلبات والشروط الالزمة  ها وعيو ومزا

حية أخرى، فإن الطريقة املباشرة لتحديد مسامهة  لتطبيق هذه الطرق بسهولة. من 
ت املتبعثرة يف احلقل النرتوين هي طرح استجابة الكاشف يف حالة عدم وجود  النرتو
ت متبعثرة يف نفس النقطة. إّن  ت متبعثرة يف نقطة ما من تلك عند وجود نرتو نرتو
ت متبعثرة هي عدم وجود مواد، يف فضاء  احلالة الوحيدة اليت يتحقق فيها عدم وجود نرتو
ت املباشرة من املصدر وتؤدي الحقاً  منشأة التشعيع، ميكن أن تتفاعل مع حزمة النرتو
ي طريقة عملية. لذلك، تظهر فائدة  إىل تبعثرها. يستحيل تطبيق هذا الشرط يف الواقع 
احملاكاة احلاسوبية هنا كطريقة مباشرة ميكنها حل هذا النوع من املشكالت. فباستخدام 
ت حبيث تكون من الفراغ، أي بدون مواد  احلاسوب، ميكن حماكاة منشأة معايرة النرتو
ت الوحيدة اليت سيتم العثور عليها يف احلقل النرتوين هي  لتايل فإن النرتو ئية، و فيز
ت متبعثرة. بشكل عام، توفر األساليب احلسابية  احلزمة املباشرة فقط مع عدم وجود نرتو
القائمة على احملاكاة القدرة على تطبيق ظروف مادية يصعب، إن مل يكن من املستحيل، 
إلضافة إىل ذلك، فقد أثبتت الطرق احلاسوبية يف هذا اجملال  احلصول عليها يف الواقع. 

ا تستطيع تقدمي معلومات قّيمة عند استخدامها يف دراسات خمتلفة.  أ
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هتمام متزايد يف البحث عن مركبات                                                                               ترافق االستعمال السلمي املتزايد للطاقة النووية 
ت اإلشعاعية وخباصة                                                                        ميكن أن تقي من التأثريات الضارة لألشعة املؤينة، وخفض األذ
الناجتة من املعاجلة اإلشعاعية والوقاية اإلشعاعية يف حاالت التلوث اإلشعاعي واحلوادث                                                                           

 اإلشعاعية.         
تعد املركبات الواقية هي اليت حتول دون التأثريات غري املباشرة، وترمم األضرار املباشرة وغري                                                                                  
املباشرة اليت تصيب اخلال بعد تعرضها لألشعة املؤينة، وذلك من خالل تثبيط تشكل                                                                       

إلشعاع                                    Reactive compoundاملركبات التفاعلية                    وإزالة أنواع السموم احملرضة 
Detoxify radiation - induced species                        وتعزيز عمليات الرتميم

Repair                   (الشفاء) والرباءrecover                              وميكن أن تؤثر كمعدالت مناعية ،
immunomodulators                                  أي حتفز اخلال اجلذعية املكونة للدمhemopoietic  

 .     immunopoieticواملكونة للمناعة                 
ا فععالة كواقيات اشعاعية، كما                                                            ّ                           تتميز عديد من األنواع النباتية أو املركبات املعزولة منها 
ا آمنة ورخيصة وبعدم ضررها لإلنسان وغري سامة، وجيري تناوهلا عن طريق الفم                                                                             تتميز

 عادة.     
لتنوع احليوي النبايت وتضم أكثر من                                                              آالف نوع، كما                3تعد سورية من املناطق الغنية 

ملركبات الواقية                                                        300يوجد فيها أكثر من                    نوع نبايت طيب، وكثري من هذه األنواع غنية 
ومضادات          flavonoids والفالفونوئيدات                Polyphenolsإشعاعياا (البوليفينوالت       ً                

 األكسدة وغريها).              
ثري                                                         القراص (القريص)               تعد أنواع              من أهم األنواع النباتية اليت تتميز خبصائص واقية من 

ت.                           األشعة املؤينة والسرطا
 كواقية اشعاعياا              ً     .Urtica Lأنواع القراص(لقريص)                     

ت عشبية حولية أو معمرة، تكسوها أشعار حارقة. السوق مضلعة أو                                                                              أنواع القراص نبا
. األوراق متقابلة، مسننة إىل مشرطة                                               عية الزوا  مفصصة.          -ر

يوجد يف سورية عدد من أنواع القراص هلا اخلصائص الطبية نفسها وجتمع وتستعمل حتت                                                                         
 اسم القراص وأمهها:                 

 .Urtica dioica L  القراص الكبري .............                            -
 .Urtica pilulifera L  القراص احلباين ...........                          -
 .Urtica urens L  .............             القراص احلارق              -

 األوراق (وكامل النبات) واجلذور.                               اجلزء املستعمل:             
ت الفعالة:                 املكو

  Polysaccharidesييعتقد أن املواد الفعالة يف القراص هي املواد عديدة السكر ُ                                                         
-large proteinسكرية كبرية              -( وهي جزيئات بروتني                      Lectinsواللكتينات            

sugar molecules   )  (Obertreis et al. 1996                 كما حيتوي على ،(
وأسيتيل كولني                   Formic acid ومحض الفورمك             Histamineاهلستامني         

Acetylecholine                   وغليكوكوينونزglucoquinones     كويرسيتني          و
حتتوي األوراق أيضاا على الفالفونوئيدات ومواد عفصية ومحوض عضوية                ً                                           و   وفالفونوئيدات،               

1B و   Cوالسيتوستريين وفيتامينات                               Violaxantineواهلستامني والفيوالكسانتني                        

سيوم                         Urticineوالكاروتني وغليكوزيد اروتيسني                               Kو 3B و 2B و  والكالسيوم والبو
 واحلديد وغريها.                   

 االستعمال:         
تستعمل األوراق والفروع الفتية يف الغذاء، وذلك لقيمتها الغذائية اليت تعادل القيمة                                                                               
الغذائية للبقوليات، ويستعمل منقوع القراص طبياا  لوقف األنزفة الرمحية، وأنزفة البواسري                                             ً                                      
ت احلمراء واهليموغلوبني يف الدم ويقوي جدر األوعية الدموية وينشط                                                                            ويرفع عدد الكر
ت وخباصة سرطان                                                                                عمل اجلملة القلبية الوعائية ويفيد يف حالة فقرالدم والسكري والسرطا

 . الربوستات        
 استعمال أنواع القراص للوقاية من السرطان وكواقيات إشعاعية                                                        

مبا فيه          ) Urtica urensوخباصة القراص احلارق                    يستعمل كامل نبات القراص (                         
ثريات األشعة املؤينة والسرطان ومن التأثريات اجلانبية للمعاجلة                                                                             اجلذور، للوقاية من 

% من      60بينت املسوحات اليت جرت يف تركيا أن حنو                                        اإلشعاعية والكيميائية للسرطان.                             
يف     -Urtica urensوخباصة القراص احلارق                      -مرضى السرطان يستعملون القراص                            

الوقاية اإلشعاعية ولتخفيف التأثريات اجلانبية للمعاجلة اإلشعاعية والكيميائية للسرطان،                                                                                 
هذا ويذكر ابن سينا، يف كتاب القانون يف                                      وذلك بتناول اخلالصة املائية قبل املعاجلة.                                      

 . الطب، أن بذور القراص عالية الفعالية يف عالج السرطان والوقاية منه                                                              
ميتلك فعالية عالية كمثبط                         Urtica dioica    بينت الدراسات أن القراص احلارق                               

ت الواقية اليت ميكن أن تتشكل                                  ُ                                        ُ      لتكاثر اخلال السرطانية للربوستات، وييعتقد أنه من النبا
جعاا لسرطان الربوستات. كما أن اخلالصة املائية ذات فعالية عالية كمضادة    ً     ً                                                                عالجاا 
ت خمتلفة املنشا، وحتول دون انتشارها وخباصة سرطان الثدي والرئتني، ويعتقد أن                                                                               للسرطا
خالصة كامل نبات القراص هي عقار واعد كمضاد للسرطان وواقي من التأثريات اجلانبية                                                                            
للمعاجلة اإلشعاعية والكيميائية، وذلك ألنه يزيد موت اخلال السرطانية وحيمي اخلال                                                                          

 السليمة من التأثريات اجلانبية لألشعة املؤينة.                                         
ثري األشعة املؤينة ويف عالج                                                                     بينت       التجارب أن القراص عايل الفعالية يف الوقاية من 

  Adenosine deaminase سرطان الربوستات ويثبط نشاط أنزمي أدينوزيندمييناز                                             
ثرياا مثبطاا للخال السرطانية،                                                   ً      ً                    يف أنسجة الربوستات، كما أبدت اخلالصة املائية للقراص 
ثري األدوية الكيميائية للسرطان، وخباصة سرطان الربوستات والثدي، ويعتقد أن                                                                              وعززت 

ت.                                                  أنواع القراص ميكن أن تكون واعدة يف عالج السرطا
 

 أنواع القراص كنباتات واقية من تأثري األشعة املؤينة والرسطان
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 اإلخراج الفين: زهري شعيب       

ثري األشعة                                                                         خلالصة بينت الدراسات أن معظم أنواع القراص ذات خصائص واقية من  و
ا فعالة يف الوقاية من التأثريات اجلانبية للمعاجلة اإلشعاعية                                                                                   ت كما أ املؤينة ومن السرطا

 Urticaوالكيميائية للسرطان، وبينت التجارب أن اخلالصة املائية للقراص احلارق                                                                 

dioica                                                                    متتلك فعالية عالية يف معاجلة سرطان الربوستات، وقد استعملت كدواء معزز
بل وبديل لألدوية الكيميائية املستعملة يف معاجلة مرضى السرطان، كما أبدت اخلالصة                                                                          

مسية عالية خلال سرطان                       Urtica piluliferaاملائية للمجموع اخلضري للقراص                             
% من خال سرطان                85إىل موت حنو             - µg/ml 500برتكيز       -الثدي، إذ أدت               

كما         ، phenolic compoundsالثدي، وقد عزي هذا التأثري إىل املركبات الفينولية                                                
مثبطة         Urtica urinsبينت التجارب أيضاا أن اخلالصة املائية جلذور القراص احلارق                 ً                                    

. وييعتقد أن أنواع القراص من    ُ                         myelogenous leukemiaلسرطان الدم النقوي                    
ا فعالة يف الوقاية من التأثريات اجلانبية                                                                              ت كما أ ت اليت تقي من السرطا أهم النبا
للمعاجلة اإلشعاعية والكيميائية للسرطان، وميكن أن تشكل مصدراا ألدوية عديد                                                        ً             

ت واألمراض الشائعة.                           السرطا
 املستحضرات واجلرعة                

املنقوع، حيضر منقوع األزهار أو كامل العشب من ملعقيت طعام من األوراق اجلافة أو من                                                                            

دقيقة         15مل ماء بدرجة الغليان، وتنقع ملدة                                   200األوراق الرطبة املسحوقة، يضاف إليهما                                    
 مل ثالث مرات يومياا قبل الطعام.                 ً              100وتعصر وتصفى، يؤخذ املنقوع مبعدل                               

غ من العشب الطازج يضاف إليه نصف لرت كحول                                           200الصبغة الكحولية، وحتضر من                          
م الباقية (                                                  70 م) فيوضع يف مكان مظلم،                           8%، يرتك يف اليوم األول يف الغرفة، أما يف األ أ

وبعدها يصفى ويعصر، وحتفظ الصبغة يف مكان مظلم. تستعمل الصبغة مبعدل ملعقة شاي                                                                          
(مع املاء) ثالث مرات يف اليوم قبل الطعام بنصف ساعة، وذلك قبل املعاجلة اإلشعاعية                                                                           
والكيميائية، ويفضل تناول مستخلصات القراص أيضاا قبل املعاجلة اإلشعاعية مباشرة ويف                                             ً                                

م الالحقة أيضاا.                ً     األ
 احملاذير:       

واهلستامني            Acetylcholineحتتوي الشعريات على مركبات حارقة أمهها اسيتيل كولني                                                
Hestamine                  وهيدروكسيرتيبتامني ،Hedroxytryptamine                  تتميز الشعريات ،

ا فيه، مؤدية إىل أمل يتبعها امحرار اجللد            ٌ                                                                    ا تتغرز يف اجللد بسهولة وتفرغ حمتو احلارقة 
وانتفاخه، ويؤدي التالمس البسيط مع النبات إىل أمل يدوم وقتا  قصرياا، ولكن تكرار التالمس                                                         ً   ً                     

    ً  يؤدي إىل أمل شديد يدوم طويالال.                          
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