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مقدمة :
لقد عرف اإلنسان التأثري الضار لإلشعاع منذ بداية اكتشافه وقبل أن يتعرف على طرق الوقاية منة  ،ومـن
هذه التأثريات مالحظة سقوط الشعر وامحرار اجللد نتيجة التعرض لألشعة السينية وإصابة مكتشف هـذه األشـعة
بسرطان اجللد  ،باإلضافة اىل ارتفاع نسبة اإلصابة بسرطان الرئة لدى عمال مناجم اليورانيوم نتيجة استنشـاقهم
لغاز الرادون وغريها من احلاالت اليت مت رصدها لدى العاملني يف جمال اإلشعاع ونتيجة للحـوادث والـتفجريات
النووية واألضرار اليت نتجت عنها.
يعتمد التأثري البيولوجي لإلشعاع على عدة عوامل منها نوع اإلشعاع وطريقة التعرض له سواء كان خارجي
أو داخلي  ،وحساسية العضو املتعرض لإلشعاع وقابليته لتخزين املواد املشعة يف حالة التعرض الداخلي .ويكـون
تأثري اإلشعاع على خاليا اجلسم بطريقتني  ،طريقة مباشرة وطريقة غري مباشرة  ،ففي الطريقة املباشرة يتم تكسـري
الروابط بني الذرات املكونة جلزيئات املادة احلية نتيجة التأين وباألخص نواة اخللية مسببا موهتا أو تغري جيين هبا أما
التأثري غري املباشرة فينتج عن حتلل املاء الذي يشكل ما نسبته % 85-70من اجلسم احلي وهذا بدورة ينتج مواد
كيمائية سامة تؤثر على اخللية وعلى الخاليا اجملاورة.
التأثير المباشر لألشعاع:
التأثري املباشر لإلشعاع حيدث نتيجة تأين أو إثارة ذرات املادة املكونة للخلية احلية والذي ميكن أن حيدث يف
مكان ما من اجلسم املتعرض لإلشعاع  ،ويكون اجلزء املتضرر من اإلشعاع هو نواة اخللية او املادة الوراثيـة فيهـا
نتيجة تكسري الروابط بني جزيئات املادة  ،مؤديا ملوت اخللية أو التغري يف الشفرة الوراثية  ،مما ينتج عنة تشكل طفرة
قد تكون سرطانية يف اخللية  ،أو حدوث تشوهات يف اخللية أو فقدان املادة الوراثية قدرهتا على نقـل املعلومـات
الوراثية للخاليا اجلديدة .فعند حدوث هذه الطفرات فمن املمكن أن تكون يف اخلاليا اجلينية مسببة يف انتقال هذه
الطفرة اىل اجليل القادم أو يف اخلاليا اجلسدية مسببة انتقال هذه الطفرة اىل اخللية املتولدة .ومن هنـا فـان التـأثري
البيولوجي املباشر لإلشعاع يتمثل باألغلب يف تكون هذه الطفرات وانتقاهلا أو تطورها اىل طفرات أخرى .وهـذه
التأثريات تشمل اجلرعات الصغرية اليت يتعرض هلا اإلنسان بشكل مستمر  ،حيث يكون من املمكن أن حتدث هذا
التأثري وبالتايل وجود تأثري تراكمي لإلشعاع وبشكل احتمايل يف اجلرعات اإلشعاعية لغاية 250ملي جري .وبعد
هذه اجلرعة يبدأ هذا التأثري بالزيادة متناسبا مع مقدار اجلرعة  ،وهلذا فانه ال توجد قيم جتربيه ميكن أن يعول عليهـا
يف نطاق اجلرعة من 250-0ملي جري ولكن هناك العديد من الدراسات اليت أكدت حدوث هذه التغريات
عند اجلرعات العالية لإلشعاع نتيجة احتمالية التأثري الثنائي لإلشعاع الذي حيدث عندما يكـون مقـدار وطاقـة

اإلشعاع كافيني ألحداث كسر ثنائي يف الرابطة اجلزئية اليت تربط ماده احلمض النووي احلامل للشفرة الوراثية )أي
يف موقعني خمتلفني يف السلسة الوراثية (وهو مـا يعـرف ب ) (Theory of Dual Radiation Actionبـني
الذرات املكونة للمادة الوراثية (DNAمما يفقد اخللية قدرهتا على إعادة إصالح نفسها وعملية اإلصالح تكـون
أسهل عندما يكون الكسر يف الرابطة من موقع واحد  ،وبالتايل فان عدد اخلاليا املتضررة يف هذه احلالة يتناسب مع
مربع اجلرعة .وعندما يكون مقدار اإلشعاع وتأثريه الخطي كبري حبسب معامل النوعية لإلشعاع تكون االحتماليـة
حلدوث هذا التأثري املزدوج يف موقعني متقاربني يف السلسة الوراثية اكرب مسببا بذلك تدمري لنواة اخللية نتيجة فقدان
اخللية قدرهتا على إعادة إصالح نفسها  ،ويف املقابل فان احتمالية أن تقوم اخللية بإصالح نفسها ستكون اكرب عندما
يكون الكسر يف الرابطة أحادي  ،ويتم يف العادة تقدير مقدار هذا الضرر الناتج عن أي نوع من اإلشعاع نسبة اىل
مقدار ونوع معياري من األشعة وبالغالب تكون أشعة اكس أو أشعة جاما.
التأثير غير المباشر:
من املعلوم بان معظم اجلسم احلي مكون من املاء  ،وبالتايل فان معظم التأثريات املباشرة لإلشعاع ستحدث
يف جزيئات املاء مسببة تفككها منتجة بذلك جذور حرة هلا القابلية العالية على التفاعل مكونة بذلك مركبات سامة
تؤثر على ا Ŭاليا من خالل هذه السمية  ،فعند تعرض املاء اىل اإلشعاع فان جزئي املاء سيتحلل حسـب املعادلـة
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وباملقابل فان اإللكرتون احلر سيتم أخذه من قبل جزئي ماء غري متحلل لينحل مباشرة  ،حسب املعادالت التالية:
H2O + e- → H2Oوالزمن الالزم حلدوث هذه التفاعالت يبدأ باملرحلة الفيزيائية وهي مرحلة التأين واإلثارة ،وزمن هذه املرحلة يبلغ
10-14ثانية ومن مث املرحلة قبل الكيميائية واليت يبلغ زمنها 10-11ثانية  ،يتم خالهلا التحلل  ،ومن مث تأيت املرحلة
الكيميائية اليت يتم فيها تفاعل اجلذور احلرة مع بعضها أو مع جزيئات أخرى يف حال انتشارها يف زمن يرتاوح ما
بني 10-11 -10-6ثانية حسب املعادالت التالية:
OH + OH → H2O2
H + O2 → H2O

أما بالنسبة لإللكرتونات اليت تكون يف حاله اقل بقليل من حالة التهيج sub - excitationواليت تكون قد
تشكلت خالل املرحلة الفيزيائية تواصل عملية نقل الطاقة اىل املاء احمليط حبركة دورانيه  ،لتصبح حرارية بعد فقدها
للطاقة وتعمل على تشكل جمموعة من جزيئات املاء حوهلا  ،حيث يتجمع حول كل اإللكرتون من ست اىل ťـاين
جزيئات من املاء حبيث يكون اجتاه ذرات األوكسجني للخارج بسب أن جزئي املاء باألصل ميلك مقدار زائد مـن
الشحنة املوجبة عن ذرة اهليدروجني  ،وزيادة قليلة يف الشحنة السالبة عند ذرة األوكسجني )قطبية جزئي املـاء(
وبالتايل فان اإللكرتون يشكل جذر حر نقي غري مرتبط ويدعي باإللكرتون املائي كما هو مبني يف املعادلة التاليـة
e-sub→n H2O + e-eq
ويف حالة وجود إشعاع ذو قدرة تأين عالية مثل جسيمات ألفا فان معظم اجلذور احلرة من OHستتكون بالقرب
من بعضها مما يزيد من قابلية تفاعلها مع بعضها قبل تفاعلها مع Hمكونة بذلك مركب بريو كسيد اهليدروجني
الذي يكون مستقرا مع زمن كايف النتشاره بعيدا عن منطقة التفاعل عالية الرتكيز اىل املناطق األقل تركيزاً
 ،وهذا املركب ذو قدرة عالية على التأكسد الذي يؤثر بطريقة غري مباشرة على اخلاليا أما يف حالة وجود  O2فأنة
سيتفاعل مع اجلذر احلر Hمكون بريو كسيد املاء احلر مما يزيد من سمية اإلشعاع.
أن عملية انتشار هذه اجلذور احلرة واملركبات تتم يف كافة االجتاهات وبشكل عشوائي ملسافة مقدارها xمقرتنـة
خالل الزمن tوبالتايل فان مقدار ثابت االنتشار Dيساوي:
𝑋2
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فعلى سبيل املثال فأنة بعد زمن يساوي
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10ثانية فان املسافة اليت تقطعها هذه اجلذور احلرة تبلغ حوايل

1.1اجنسرتوم وباملقابل فان قطر جزئي املاء يساوي 2.9اجنسرتوم  ،ومن هنا نرى بان هذا يثبت بـان الـزمن
10-11هو الزمن املناسب لبدء املرحلة الكيميائية و اقل من هذا الزمن ستبقى هذه اجلذور احلرة يف نطاق جزئـي
املاء  ،وإذا بقي يف جم ال اجلزئي  ،فان احتمالية العودة اىل وضعة السابق كبرية ولكن بعد ابتعاده عن جمال اجلز ،
تكون احتمالية حدوث إحدى تفاعالت املرحلة الكيمائية اكرب .وبذلك فان مسار اجلسيمات املشـحونة يف املـاء
الذي ميثل النسيج احلي يكون فقدان طاقة اجلسيم فيه على طول هذا املسار نتيجـة عمليـات التـأين و إنتـاج
اإللكرتونات الثانوية  .وهذه اإللكرتونات بدورها ستقوم بتأين ذرات أخري وإنتاج اإللكرتونات ثانوية جديـدة و
هلما جرا  ،ولغاية الفقدان الكامل للطاقة اليت حيملها اجلسيم الرئيس والطاقة اليت اكتسبتها النواتج الثانويـة والـيت
ستؤدي اىل إنتاج جمموعات من اجلذور احلرة بعد زمن معني يلي الزمن الالزم للتفاعل األصلي وبشـكل منتشـر
عشوائي على طول املسار .

التأثيرات البيولوجية لألشعاع :
أن التأثريا ت البيولوجية لإلشعاع تنتج عن التأثري املباشر والتأثري غري املباشر لإلشعاع معتمدا علـى مقـدار
اجلرعة وعلى نوع اإلشعاع .وميكن هلذه اآلثار البيولوجية أن ختتلف عن بعضها البعض فمنها ما يظهـر مباشـرة
وبسرعة ويدعى يف هذه احلالة التأثري احلتمي لإلشعاع Determinis tic-Effectsويكون له حـد عتبـة معـني
والبعض األخر قد يظهر بعد سنوات طويلة من التعرض لإلشعاع وبشكل احتمايل أو غري عت. stochastic œ
ومن هنا فأنة ميكن اعتبار نوعني رئيسيني من التعرض اإلشعاعي  ،األول التعرض جلرعة عالية من اإلشعاع يف
زمن قصري بشكل عرضي ويدعي هذا النوع بالتعرض احلاد وهذا النوع من التعرض تظهر فيه التأثريات البيولوجيـة
مباشرة أو خالل فرتة قصرية من الزمن بعد التعرض وبعد التعرض ملقدار معني من اإلشعاع والنوع األخر من التعرض
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املستمر أو التعرض املزمن ويف هذه احلالة قد ال تظهر فيه التأثريات البيولوجية مباشرة وقد تستغرق سنوات عدة بعد
التعرض أو تظهر يف األجيال التالية وقد يكون ضهوره بشكل احتمايل وتزداد احتمالية الظهور مع اجلرعة.
التأثيرات الحادة والحتمية :
عند تعرض اإلنسان جلرعة عالية من اإلشعاع فأهنا ستؤثر على كافة أعضاء اجلسم وحيث أن حساسية هذه
األعضاء ختتلف من نوع اىل أخر  ،يف حاالت التعرض اإلشعاعي  ،هناك أعضاء يف اجلسم أكثر تأثراً باإلشعاع من

أعضاء وأنسجة أخرى  ،وبالتايل فان ضهور األعراض املصاحبة للتعرض اإلشعاعي احلاد ستظهر علـى األعضـاء

احلساسة باالعتماد على مقدار اجلرعة اإلشعاعية .فإذا كانت اجلرعة اإلشعاعية فوق حد العتبة هلذه األنسجة فـان
األعراض ستظهر مباشرة أو بشكل متأخر ولكنه شبة حتمي  ،وبعكس ذلك فان األعراض أما أن تظهر الحقا أو ال
تظهر وتكون بشكل احتمايل .لذا وبناء على حساسية األنسجة واألعضاء لإلشعاع مت تقسيم األعراض اىل ثـالث
فئات أوهلا أعراض اجلهاز الدموي والثانية أعراض اجلهاز اهلضمي واألخرية هي أعراض اجلهاز العصيب املركزي مع
وجود أعراض مشرتكة جتمع بني هذه الفئات الثالث مثل الغثيان والتقيوء واإلعياء وارتفاع درجة حرارة اجلسـم
والتغريات يف الدم  ،باإلضافة اىل بعض أعراض اعتالل اجلسم وبعض التغريات على اجللد مثل االمحرار واحلروق يف
حاالت التعرض الشديد واملوضعي.
يعترب التغري يف عدد كريات الدم احلمراء والبيضاء من أهم األعراض للتعرض اإلشعاعي حيث أن خاليا الدم
من أكثر اخلاليا حساسية لإلشعاع  ،وبالتايل تكون مبثابة كاشف بيولوجي للتعرض اإلشعاعي يف حاالت التعـرض
احلاد لإلشعاع حيث انه من احملتمل مالحظة هذه التغريات بعد التعرض جلرعات تزيد عـن 140ملـي جـري
واملمكن أيضا أن ال تظهر هذه التغريات لغايات 500-250ملي جري وبعد هذه اجلرعة فانه من شبة املؤكـد

ضهور هذه التغريات حيث أنة من املعرف أن ما نسبته %55من الدم هي سوائل تدعي ببالزما الدم والبقية مـن
املواد املكونة للدم واليت تشمل كريات الدم احلمراء والبيضاء والصفائح الدموية  ،وان متوسط عدد كريات الـدم
البيضاء يبلغ حوايل 7000لكل ملم مكعب يف الشخص الطبيعي وهي متثل خط الدفاع الرئيسي يف اجلسم وهذه
مكونة من نوعني رئيسيني من اخلاليا هي Granulocytesو Lymphocytesوتبلغ نسبة األوىل حوايل -70
%75وتنتج يف خاليا نخاع العظم وتعمر ثالث أيام والثانية تبلغ نسـبتها مـن % 30-25وتنـتج يف العقـد
الليمفاوية وتعمر ملدة يوم واحد وبعد التعرض اإلشعاعي احلاد يكون هناك زيادة حادة يف عدد Granulocytes
يتلوها تناقص بعد يوم واحد لغاية بلوغ احلد األدىن لتعود بعدها اىل نسبتها الطبيعية بعد عدة أسابيع اىل عدة اشهر
بينما تتناقص نسبة Lymphocytesحبدة بعد التعرض وتبقى كذلك لعدة اشهر .وهذه التغريات تعترب من أحـد
املؤشرات على التعرض اإلشعاعي احلاد وباملقابل فان كريات الدم احلمراء ال تبدى هذا األمر لغاية أسـبوع بعـد
التعرض مث تنخفض وتستمر باالنخفاض لغاية الوصول اىل حدها األدىن خالل شهر اىل شهرين لتبدأ بالتعايف البطيء
وقد يستغرق هذا التعايف عدة اشهر.
أما يف حالة التعرض جلرعات إشعاعية اكرب من 2جري  ،حيدث تدمري خلاليا خناع العظم املنتجة لكريـات
الدم وهذا يؤدي فورا لتعرض اجلسم هلجوم األمراض نتيجة فقدان اجلهاز الدفاعي يف اجلسم لوظافئة ،وهـذا قـد
يالحظ بعد عدة ساعات من التعرض ويكون على شكل غثيان وتقيؤ وعدم اتزان يتبعه بعد أسـبوعني اىل ثالثـة
أسابيع من التعرض تساقط الشعر .ويف حال عدم املتابعة واملعاجل ة قد حتدث الوفاة خالل شهر اىل شـهرين بعـد
التعرض .أما التعرض جلرعات اكرب من 6-4جري  ،فان تلف نخاع العظم بالكامل مؤكد .وبالعموم فان هنـاك
إمكانية لزراعة خناع عظم جديد من متربع متطابق نسيجيا مع املريض ويف حال جناع عملية الزراعة فان النخـاع
يبدأ بالنمو مع احملافظة على عدم تعرض ااملريض اىل اجلراثيم واألمراض عن طريق عزلة يف مكان معقم ونظيف .هذا
العالج متبع بالعادة يف معاجلة األمراض املستعصية مثل سـرطان الـدم بعـد عمليـة تشـعيع كامـل اجلسـم
)Total Body Irradiation (TBI ،وتقنية تشعيع كامل اجلسم تتم عن طريق تعريض املريض اىل جرعـة
إشعاعية قد تصل اىل 15جري تعطي بشكل متقطع وعلى عدة جلسات حيث يتم تعريض املريض اىل جرعـة
إشعاعية مقدارها 2جري أو أقل يف كل جلسة ليتم القضاء وتدمري خاليا خناع العظم بالكامل ومن مث يتم ذلـك
زراعة خناع عظم سليم للمريض .
أما بالنسبة اىل الفئة الثانية وهي أعراض اجلهاز اهلضمي فأهنا تظهر بعد التعرض جلرعة إشعاعية مـن أشـعة
جاما أو أشعة اكس مقدارها 10جري أو أكثر  ،تؤدي اىل تقشر وتلف النسيج املبطن للجهاز اهلضمي باإلضـافة
اىل ضهور أعراض اجلهاز الدموي اليت ذكرت سابقا حيدث تقيؤ مستمر مع إسهال يظهر مباشرة بعد التعرض وميكن
أن حتدث الوفاة خالل أسبوع اىل أسبوعني بشكل مرجح .ويف حال التعرض جلرعة إشعاعية تصل اىل 20جري أو

أكثر تبدأ أعراض املرحلة الثالثة بالظهور وهي أعراض اجلهاز العصيب املركزي  ،حيث تبدأ خاليا اجلهاز العصيب
واليت تعترب بالعادة من اخلاليا األكثر مقاومة لتأثري اإلشعاع بالتلف  ،هذا باإلضافة اىل تلف بقية اخلاليا واألنسـجة
اليت تكون اقل مقاومة لتأثري اإلشعاع يؤدي اىل تعرض املصاب اىل إغماء بعد عدة دقائق من التعرض ومـن مث
الوفاة خالل ساعات قليلة من التعرض .
باإلضافة اىل ما مت ذكره توجد بعض التأثريات احلادة األخرى اليت قد حتدث ألعضاء وأنسجة اجلسم املختلفة
حبكم موقعها باجلسم أو حبكم مقدار حساسيتها لإلشعاع .ويعترب اجللد احد هذه األنسجة اليت تتـأثر باإلشـعاع
وباألخص يف حالة التعرض لألشعة السينية منخفضة الطاقة وجلسيمات بيتا حيث أن تعرض اجللد لألشعة السـينية
مبقدار 300رونتجن يسبب امحرار اجللد وزيادة اجلرعة قد يسبب حروق وتغري يف لون اجللـد وتسـاقط الشـعر
وارتفاع حرارة اجللد واملوت املوضعي للجلد .
التأثيرات المتأخرة لألشعاع:
التأثريات املتأخرة لإلشعاع قد حتدث نتيجة جرعات كبرية يف زمن قصري أو نتيجة تعرض منخفض لإلشعاع
ملدة طويلة ،وهذا األمر قد حيدث نتيجة تعرض خارجي لإلشعاع فوق احلدود املسموح هبا  ،أو يف ظروف وقايـة
إشعاعية سيئة باإلضافة اىل التعرض الداخلي نتيجة تناول أو استنشاق نظائر مشعة قد تستقر يف اجلسم لفرتات زمنية
طويلة.
من أهم التأثريات املتأخرة نتيجة التعرض لإلشعاع هو احتمالية اإلصابة بالسرطان يف كل من الدم واجللـد
والعظام والرئتني والغدة الدرقية .وضهور هذا املرض قد يستغرق سنوات أو أكثر  ،حيث تعترب اإلصابة بسـرطان
الدم من األمهية حيث انه نادر احلدوث يف احلاالت الطبيعية .سرطان الدم وسرطان العظم الـذي حيـدث نتيجـة
التعرض لعنصر الراديوم ميكن أن حيدث خالل سنتني اىل أربعة سنوات بعد التعرض وخطر اإلصابة بعـد التعـرض
بالسرطان ال ميكن جتاهلها حىت لغاية 30-25سنة .ومن التأثريات املتأخرة أيضا  ،هو احلد من قدرة األنسجة على
التجدد وبالتايل إضعاف قدرة األنسجة على جتديد نفسها  ،وهذا يعترب مرض يف األنسجة حبد ذاته ميكن أن يصيب
كل من العظم واجللد والرئتني والكلى والقناة اهلضمية .
قصر احلياة )األعمار بيد اهلل سبحانه وتعاىل (يعترب أيضا من التأثريات املتأخرة لإلشعاع فقد تبني يف العديد
من الدراسات واألحباث بان األشخاص الذين يتعرضون لإلشعاع تكون أعمارهم اقل مـن الـذين مل يتعرضـوا
لإلشعاع وذلك بسب فقدان بعض األنسجة قدراهتا على التجدد وكذلك تعترب التغريات اجلينية والطفرات اجلينيـة
من أهم أعراض التأثريات املتأخرة لإلشعاع  ،وباملقابل فقد مت توظيف اإلشعاع لغايات إنتاج الطفرات يف أصـناف
خمتلفة من الكائنات احلية والنباتات إلحداث طفرات جينة قد تكون سيئة وقد تكون حممودة وبالتايل فان عمليـة

انتقاء هذه الطفرات احملمودة لتحسني األصناف النباتية واحليوانية لزيادة اإلنتاج أو أجياد أنواع مقاومة لألمراض أو
الظروف املناخية املختلفة ساهم بشكل إجيايب يف هذه اجملاالت.
العالقة بين الجرعة واإلستجابة للتأثيرات:
أن العالقة بني التأثريات البيولوجية واجلرعة اإلشعاعية على مستوى اجلزيئات أو على مستوى اخلية ميكن أن
تفهم من وجهة النظر العالجية بأهنا مدى أمهية نقطة النهاية هلا أما مبوت اخللية أو بان تصبح خلية سرطانية وهـذا
االعتبار جيب أخذه بعني االعتبار يف حاالت التشخيص اإلشعاعي بعدم الوصول اىل هذه النقطة احلرجـة للخاليـا
السليمة وبالتايل فان سالمة اخللية أو موهتا املربمج هو االعتبار املهم .فعلى املستوى أجلزيئي  ،فان اإلشـعاع قـد
يتسبب يف تدمري أحادى أو ثنائي جلزئي الشيفرة الوراثية DNA ،وهذا التدمري قد ميكن أن تعاجله اخللية نفسـها
بواسطة األنزميات اخلاصة هلذه الغاية وهذه العملية ستكون أسهل يف حالة التلف القليل وصعبة كلما كان التلـف
اكرب والتلف عادة مرتبط ارتباط وثيق بنوع اإلشعاع  ،فاإلشعاع أجلسيمي الناتج عن اجلسيمات الثقيلة أكثر تأثريا
من اإلشعاع ذو الطاقة االنتقالية الخطية املنخفضة low - LETفاجلرعات اإلشعاعية اليت تقل عن 0.3جرى قد
حتث اخللية على القيام برد فعل استجايب من حيث عملية اإلصالح  ،مع إمكانية أن تتأخر هذه االسـتجابة لعـدة
أسابيع بعد التعرض ولكن يف النهاية فان عملية االستجابة ممكنة  ،حيث أظهرت الدراسات علـى اخلاليا احليـة
املخربيه بان جرعة إشعاعية تقل عن 1جرى قد تعطي اخللية حافز إضايف لتصبح مقاومة لإلشعاع .ولكن حىت
عملية اإلصالح هذه حتتمل عملية الخطأ يف الرتكيب والرتتيب الصحيح هلذه اجلينات الوراثية حبيـث يـتم نقـل
معلومات مغلوطة للخلية وهذا يعترب تدمري للشفرة الوراثية وبالتايل تدمري اخللية بإخراجها عن وظيفتها األصـلية.
ولكن بالعموم فان شكل العالقة بني اجلرعة وان كانت منخفضة وعملية التلف اجليين تأخـذ الشـكل الرياضـي
الخطي -الرتبيعي

. αD + βD2

ففي حالة استخدام اإلشعاع ألغراض التشخيص فان االهتمام يكون منصب على قضية التأثريات حتت العتبة
والتبعات الوراثية أما يف حالة العالج اإلشعاعي فان القضية تكون منصبة علي القدرة على قتل اخللية .فعند تعـرض
األنسجة احلية لإلشعاع فان جزء من هذه اخلاليا يعود اىل طبيعته يف االنقسام والتكاثر وهذا النوع من اخلاليا يدعى
باخلاليا الناجية وميكن استخدام هذا النسبة أيضا يف التعبري عن مقدار جناة اخلاليا من اإلشعاع وقدرهتا على العـودة
اىل الوضع الطبيعي يف عالقة على شكل رياضي كما مبني أدناه:
𝐷−
𝐷0

S=S0e

حيث أن Sهي عدد اخلاليا الناجية بعد التعرض جلرعة مقدارها Dو S0عدد اخلاليا األصلية قبل التعـرض
لإلشعاع و D0هي متوسط اجلرعة اليت يتم امتصاصها من قبل اخللية قبل املوت ويف حالـة أن كانـت اجلرعـة
مساوية ملتوسط اجلرعة املمتصة من قبل اخللية D = D0فان:

𝑆
= 𝑒 −1 = 0.37
𝑆0
وهلذا السبب فانه يتم تسمية D0باسمD -37
هذه العالقة تصبح مهمة إذا مت اآلخذ بعني االعتبار أيضا معدل اجلرعة فان معدل النجاة يزداد مع اخنفاض
معدل اجلرعة والعكس صحيح لذا فان األمهية تأتى يف عملية العالج اإلشعاعي حيث يكون هناك تداخل ما بـني
األنسجة السليمة واألنسجة املصابة فان تقسيم اجلرعة على شكل جرعات جمزئة وليست كجرعة واحدة مما يتـيح
هلذه اخلاليا من زيادة معدل النجاة فيها وبالتايل التقليل من األثر السليب عليها.
اهلدف يكون قتل اخلاليا السرطانية
قدر اإلمكان واإلبقاء على اخلاليا السليمة قدر اإلمكان كذلك فإذا مت إعطاء اجلرعة مرة واحدة فان هذا يعين معدل
جرعة عايل وبالتايل فان احتمالية إعطاء فرصة للخاليا السليمة بإعادة بناء نفسها جمددا يصبح ضئيل وبالتايل فـان
النجاة باخلاليا السليمة يصبح قليل جدا ولكن يف حالة جتزئة اجلرعة على زمن أطول فان إعطاء اخلاليا السـليمة
فرصة إعادة بناء نفسها تصبح أفضل بكثري حيث يزداد معدل النجاة للخاليا السليمة وهبذه الطريقة ميكـن حتقيـق
اهلدف املرجو من العالج اإلشعاعي .ومن هنا فان معدل اجلرعة أو زمن إعطاء اجلرعة يصبح مهما جدا يف قضـية
العالج بالرغم من أن هناك أنواع من العالج اإلشعاعي اجملسم Stereotacticيتطلب األمر فيها إعطاء اجلرعـة
بشكل كامل ويف جلسة واحدة حبيث يكون اإلشعاع مركز بشكل كثيف على األنسـجة املصـابة وال يشـمل
األنسجة السليمة وهبذه الطريقة يتم التقليل من فرصة إعادة نمو اخلاليا السرطانية  ،هذه الطريقة تسـتخدم عـادة
ملعاجلة األورام السرطانية يف منطقة الدماغ
هناك عامل أخر يؤثر على مقدار قتل اخلاليا ومقدار االستجابة والتأثر باإلشعاع وهذا العامل هو عامـل وجـود
األكسجني حيث أن معدل النجاة يف اخلاليا يتضاءل بوجود تركيز عايل من األوكسجني يف اخلاليا وبالتايل مقـدار
حتقيق العالج ألهدافه  ،وهذا التأثري نتيجة التأثري غري املباشر لإلشعاع والذي مت التحدث عنة سابقا وهـذا التـأثري
يكون اكرب يف حال اإلشعاع ذو االنتقال اخلطي للطاقة املنخفض حيث أن عملية التفاعل ضمن املسار نفسه اقل من
اإلشعاع ذو االنتقال اخلطي للطاقة األكثر .

