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 املقدمة:
يتعرض اإلنسان سنوياً إلى الكثير من األشعة المؤينة التي تأتي من مصادر مختلفة 

عديدة بعضها مصادر طبيعية مثل الفضاء الخارجي والصخور والتربة وغيرها من 

من إجمالي األشعة التي  %00المصادر المختلفة، وتشكل األشعة السينية حوالي 

 يتعرض لها اإلنسان.

السينية نوع من األشعة الكهرومغناطيسية وهي ثورة في عالم الطب منذ األشعة ف

 تستخدم في كثير من المجاالت وال سيما في الطب.اكتشافها فهي 

علمي آخر لها أضرارها ولكن فوائدها تفوق  اكتشافولألشعة السينية فوائد جمة وكأي 

 أضرارها.

 

 ؟ما فوائدها وما أضرارهاف

 ؟ما هي آلية توليدها

 ؟ما هي استخداماتهاو

 ؟هل لها خطورة على جسم اإلنسان

 ؟ما مدى تأثيرها في تطور الطب في العالم

 وكيف يمكن أن نقي أجسامنا

 ؟من أضرار األشعة السينية

  كل هذه التساؤالت سنجيب عليها من خالل بحثنا اآلتي.

 

 

 

 

  

أول صورة أخذت لجسم اإلنسان  (0) صورة

 باألشعة السينية
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 وآلية توليدهااكتشافها أواًل: طبيعة األشعة السينية 

هي أشعة غير مرئية ألن طاقة فوتوناتها أكبر من طاقة فوتونات األشعة السينية: 

.األشعة المرئية بكثير مما يعني أن ترددها كبير وطولها الموجي قصير  

قفزة نوعية حدثت للطب في العالم عند اكتشاف األشعة 

السينية من قبل عالم الفيزياء األلماني البروفيسور ويليام 

م الذي حاز على جائزة نوبل 5981عام  رونتجن كونراد

األولى في الفيزياء الكتشافه األشعة السينية، فقد كان يدرس 

 األشعة األشعة المهبطية والحظ تولد أشعة قوية مختلفة عن

المهبطية تسبب تألقاً في بعض العناصر التي تسقط عليها ولها 

قدرة عالية على النفاذ من بعض المواد ولكنه لم يعرف 

طبيعتها فأطلق عليها اسم )األشعة السينية( أي األشعة 

المجهولة، ورغم عظمة هذا االختراع إال أن الكثير من 

 العلماء يعتبرون اختراعها صدفة.

 

ويتم توليد هذه األشعة باستخدام جهاز يدعى أنبوب كوليدج وهو أنبوب زجاجي مفرغ 

 من الهواء

يحوي بداخله سلك من 

يمرر به تيار  التنغستين

كهربائي وذلك بوصله 

بمجموعة مولدات فترتفع 

حرارته ويؤدي ذلك إلى 

توهجه بعد وقت قليل يحيط 

بسلك التنغستين مهبط معدني 

يقوم بعكس حزمة 

اإللكترونات الصادرة عن 

 سلك التنغستين باتجاه الهدف 

الموصول بالمصعد مقابل 

)يجب أن يكون الهدف  المهبط

 يل درجة انصهاره عالية جداً(.مصنوع من معدن ثق

 
 أنبوب كوليدج( 3صورة )

 

 ( وليم رونتجن4صورة )
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درجة ومثبت على اسطوانة نحاسية  51يوضع الهدف بحيث يكون مائالً بزاوية 

متصلة بمبرد والشكل التالي يشرح آلية عمل أنبوب كوليدج:

 

ي ر عالتسريعها بتطبيق توتك التنغستين تنبعث منه إلكترونات يتم عند تسخين سل

دم اإللكترونات المسرعة بذرات الهدف فيؤدي طمتواصل بين المصعد والمهبط، تص

جزء منها إلى انتزاع بعض اإللكترونات الموجودة في الطبقات الداخلية في ذرات 

من طاقتها الحركية وبالتالي ينتج  %89واإللكترونات الساقطة على الهدف تفقد الهدف 

اإللكترونات المنتزعة شاغراً بحيث  التصادم طاقة حرارية كبيرة، ويبقى مكانعن هذا 

الية عتنتقل اإللكترونات من الطبقات األعلى لتمأل الفراغ ويرافق انتقالها إصدار طاقة 

بينما الجزء اآلخر من  تونات وهذه الفوتونات هي األشعة السينيةفوعلى شكل 

بذرات الهدف إلى تحول كامل طاقتها الحركية  اإللكترونات المسرعة يؤدي اصطدامها

 إلى طاقة حرارية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المعدن الهدف مما يستدعي تبريده.

م أن األشعة السينية هي من األشعة الكهرطيسية 5851أثيت العالم ماكس فون عام 

 وهو أقصر من nm5..1 و nm....5وأطوال أمواجها قصير جداً ويتراوح بين 

أطوال األمواج الضوئية بكثير، وهذا يجعل األشعة السينية ذات طاقة عالية جداً 

  وسرعة انتشارها تساوي سرعة انتشار الضوء في الخالء.

  

 ( رسم تخطيطي يوضح آلية عمل أنبوب كوليدج2صورة )

 

( تبين آلية انطالق األشعة السينية من الذرة2صورة )  
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: خصائص األشعة السينية  وطرق قياسها ثانياً
قصر طولها الموجي وطاقتها  تعود الكثير من الخصائص المهمة لألشعة السينية إلى

العالية وهي تتفق مع الشعاع الضوئي في الكثير من الخصائص لكنها تختلف معه في 

بعض الخصائص أيضاً فمثالً األشعة السينية ال يمكن عكسها باستخدام المرآة كما يمكن 

عكس الضوء ألن طاقتها العالية تجعلها قادرة على اختراق المرآة ، ينكسر الضوء 

عرج عند انتقاله من وسط شفاف إلى آخر وذلك نتيجة لتفاعله مع ذرات الوسط وين

الجديد الذي ينتقل إليه بينما األشعة السينية تستطيع المرور بين ذرات وإلكترونات 

المادة الجديدة التي ستنتقل إليها دون أن يسبب ذلك انحرافها بشكل كبير كما في الضوء 

اً.وذلك بسبب طاقتها العالية أيض  

وعندما تصطدم األشعة السينية بذرات المادة تقوم المادة بامتصاص هذه األشعة 

 وتتوقف قدرة المادة على امتصاص اإلشعاع على العديد من العوامل مثل:

طبيعة المادة وكثافة ذراتها: فالمواد ذات الكثافة العالية لها قدرة كبيرة على امتصاص 

لسينية على النفاذ من ذرات المادة كلما زادت كثافة األشعة السينية فتقل قدرة األشعة ا

ذراتها ومن المواد التي تتمتع بالقدرة العالية على امتصاص األشعة السينية: الرصاص 

 والذهب.

ثخانة المادة: فكلما زادت ثخانة المادة تزداد قدرتها على امتصاص األشعة وقلت نسبة 

 األشعة النافذة من خاللها.

ينية المستخدمة: فتزداد قدرة األشعة على النفاذ من بين ذرات المادة طاقة األشعة الس

كلما ازدادت طاقة هذه األشعة، وتزداد قدرة المادة على امتصاص األشعة كلما قلت 

 طاقة هذه األشعة.

 وتتمتع األشعة السينية بالعديد من الخواص الفيزيائية والكيميائية ومنها:

ينية:الخصائص الفيزيائية لألشعة الس  

تنتشر األشعة السينية بخط مستقيم وبسرعة تقارب سرعة الضوء بين  -0

 ألف كم/ثا. 299و494

تصدر عن ذرات العناصر الثقيلة أي العناصر ذات العدد الذري الكبير نسبياً  -4

 بعد إثارة هذه العناصر بطريقة معينة.

فضل ب األشعة السينية تمتلك قدرة عالية على النفوذ من لمواد المختلفة وذلك -3

 طاقتها الكبيرة وقصر طول موجتها.
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تؤثر في األنسجة الحية عندما تسقط عليها إذا استمر تعرضها لألشعة لفترة  -2

طويلة ويظهر تأثيرها بشكل حروق عميقة وخطيرة لذلك تستخدم األلبسة 

التي يدخل في تركيبها الرصاص للوقاية من التأثيرات الضارة لألشعة 

 السينية

السينية كتلة أو شحنة كهربائية والدليل على ذلك أنها ال  ال تمتلك األشعة -2

 تتأثر بالحقلين الكهربائي والمغناطيسي.
 أما الخواص الكيميائية لألشعة السينية فهي تتمثل بما يلي:

تسبب هذه األشعة تألق ذرات يعض العناصر عندما تسقط عليها وذلك  -0

كبريت الزنك باللون بسبب قدرتها على إثارة ذرات هذه المواد مثل تألق 

 األخضر عندما تسقط عليه األشعة في الظالم.

تؤين الغازات التي تخترقها ألن فوتونات األشعة السينية تمتلك طاقة  -4

كبيرة نسبياً قادرة على تأيين الغازات المختلفة فتجعل هذه الغازات ناقلة 

 للتيار الكهربائي.

 :السينية األشعة شدة قياس طرق

 المواد بعض في تحدثه الذي التوهج شدة قياس -5
 التصوير ألواح سودادا مدى -1
 الرصاص مثل بعد تعرضها لألشعة المواد بعض حرارة درجة في رتفاعاال -.
 مثل بأجهزة قياسه يمكن والذي معين غاز في األشعة تحدثه الذي التأين قياس -5

 .التأين غرفة
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: فوائدها واستخداماتها  ثالثاً
استخدامات عديدة في مختلف المجاالت فهي تستخدم كماسحات للكشف لألشعة السينية 

عن العيوب في المنتجات الصناعية وهي من أهم المعدات المستخدمة في المطارات 

 للكشف عن األجسام المشبوهة ومن فوائدها:

األشعة السينية هي أسرع طريقة للطبيب لتشخيص كسور العظام والتشوهات  -5

 العمود الفقري.المختلفة مثل تشوهات 

المعدات المستخدمة في توليد األشعة السينية رخيصة نسبياً ومتوفرة على نطاق  -1

سعافية مما يجعلها مريحة لكل تب األطباء وفي مراكز الرعاية اإلواسع في مكا

 من المرضى واألطباء.

التصوير باستخدام األشعة السينية طريقة سريعة وسهلة لذلك من المفيد  -.

 صة في حاالت الطوارئ.استخدامها وخا

 وتستخدم األشعة السينية في التصوير الفلورسكوبي:

وهو التصوير بعد حقن المريض بمادة تدعى مادة التباين وهي عبارة عن سائل له 

القدرة على امتصاص األشعة السينية مثل مادة الباريوم، ويتم حقن المريض به بهدف 

ة السينية وذلك لتشخيص مرض معين إظهار صورة لألوعية الدموية عن طريق األشع

أو مشكلة معينة في األوعية الدموية أو لتتبع انتقال المادة خالل األوعية الدموية 

 للمريض.

 ويمكن تلخيص استخدامات األشعة السينية بما يأتي:

في المجال الطبي: التشخيص الطبي للكشف عن كسور العظان وتشوهاتها  -5

مراض الرئة وتعقيم بعض المعدات الطبية والكشف عن األورام السرطانية وأ

 وكذلك في الكشف عن وجود أي أجسام غريبة داخلة إلى الجسم.

ت ت والمركباافي المجال العلمي: تستخدم األشعة السينية في دراسة الجزيئ -1

 وفي دراسة البنية البلورية من حيث أبعادها وترتيب الذرات فيها.

مجوهرات واألسلحة كافة الممنوعات تستخدم في المجال األمني للكشف عن ال -.

 المهربة في حقائب المسافرين في المطارات.

في المجال الزراعي إذ تستخدم لمكافحة بعض أنواع الحشرات بحيث يتم  -5

 تعريضها لجرعة معينة من األشعة السينية تسبب عقم ذكور هذه الحشرات.

 كوجود في المجال الصناعي تستخدم في الكشف عن عيوب المواد المصنعة -1

 الشوائب والفجوات.
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: أضرارها وخماطرها والوقاية منها  رابعاً
لألشعة السينية خطر كبير على المرأة الحامل وعلى جنينها وبالرغم من قلة 

الخطورة المحتملة على الجنين إال أنه يجب أخذ الحيطة والحذر عند إجراء أي 

فحص طبي باستخدام األشعة السينية وخاصة في األشهر الثالثة األولى من فترة 

كاثر الخاليا وتطورها مما الحمل ألن الجنين يكون في طور التخلق والنمو تت

يجعل هذه الخاليا أكثر حساسية لألشعة السينية وأكثر عرضةً لمخاطرها 

وأضرارها لذا يجب استبدال فحص األشعة السينية بفحوص أخرى إذا أمكن ذلك 

وإال فيجب تقليل جرعة األشعة السينية التي يتعرض لها الجنين إلى الحد األدنى 

شعة السينية يكون على الخاليا التي ماتزال في طور الممكن فالتأثير األكبر أل

أسابيع أكبر  7إلى  .االنقسام لذلك يكون الخطر الذي يصيب الجنين بعمر من 

 بمئة مرة من الخطر الذي يتعرض له في عمر آخر.

وكذلك األجهزة التي يكون فيها معدل تعويض الخاليا التالفة قليل تعد شديدة 

ة كالجلد واألعضاء التناسلية وأعضاء التجويف البطني الحساسية لألشعة السيني

كافةً والعيون واألجزاء المسؤولة عن تكوين الدم في الطحال ونخاع العظم 

 وأنسجة الجهاز العصبي.

ولألشعة السينية تأثير كبير على األنسجة الحية فهي تقوم بتأيين الذرات المكونة 

الموجودة فيها وإذا كانت هذه  لهذه األنسجة وذلك بإزالة بعض اإللكترونات

اإللكترونات مشتركة بين ذرتين عن طريق رابطة مشتركة فهذا يؤدي إلى تفكك 

هذه الرابطة بين الذرات، مما يسبب في معظم األحيان تغيرات بيولوجية في جسم 

اإلنسان وينتج عن ذلك الكثير من التأثيرات منها الحروق اإلشعاعية التي تظهر 

اقط الشعر وهذه التأثيرات تظهر بعد فترة وجيزة من التعرض على الجلد وتس

الشديد لألشعة السينية )أسبوع إلى عدة أسابيع( ومن التأثيرات التي قد تظهر بعد 

فترة طويلة من التعرض لهذه األشعة أي بعد عدة سنين اإلصابة باألورام 

ة األشعة السيني السرطانية إال أن احتمال اإلصابة بها ضئيل ويزداد بزيادة جرعة

 التي يتعرض لها اإلنسان.

وهناك نوع من تأثيرات األشعة السينية يمكن أن ينتقل بالوراثة وذلك عبر التأثير 

في الخاليا التناسلية للشخص المتعرض لألشعة مما يؤدي إلى تلفها وبذلك ينتقل 

 التأثير إلى ذرية هذا الشخص وإلى األجيال التالية بالوراثة.
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لسينية أيضاً خطر كبير على العين إذ تكون الطبقة القرنية الشفافة ولألشعة ا

حساسة جداُ لألشعة السينية ويسبب التعرض لها جروحاً أو خدوشاً يمكن ترميمها 

إال أنها تترك بقعاً معتمة تقلل الرؤية وبعد فترة من التعرض لإلشعاع تصبح 

مما يسبب العمى الجزئي أو المادة الشفافة في العين معتمة )اعتام عدسة العين( 

الكلي وتختلف كمية الجرعة التي تسبب اعتام عدسة العين باختالف العمر بحسب 

تجارب أجريت على بعض الحيوانات إذ تكون عيون الحيوانات الفتية أكثر 

 حساسية لألشعة السينية.

مدة  دتنبعث األشعة السينية أيضاً من أجهزة التلفاز ولها تأثير سلبي يتزايد بتزاي

مشاهدة التلفاز والتعرض لألشعة الصادرة عنه وللتقليل من هذا التأثير يجب أال 

تزيد مدة التعرض لألشعة الصادرة عن التلفاز عن بضع ساعات يومياً وكذلك 

 ...1و ...cmيجب أن تكون المسافة بين مركز الشاشة وعين الناظر بين 

كافحة أضرار التعرض لألشعة قامت العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية بم

( ICRUالسينية ومن هذه المنظمات الوكالة الدولية للوحدات اإلشعاعية )

( والمجلس القومي للوقاية من اإلشعاع IAEAوالوكالة الدولية للطاقة الذرية )

(NCRP.) 

ومن وسائل التقليل من أخطار التعرض لألشعة السينية بالنسبة للمرأة: يجب على 

ستتعرض ألي فحص طبي باستخدام األشعة السينية أن تخبر الطبيب  المرأة التي

أو أخصائي األشعة السينية إن كان هناك احتمال أن تكون حامالً وذلك لمحاولة 

إيجاد حلول أخرى غير الفحص باألشعة السينية أو تقليل كمية األشعة التي 

 كبيرة فيستتعرض لها وذلك ألن خطورة األشعة السينية على الجنين تكون 

 األشهر األولى من الحمل.

ويجب أيضاً التقليل من التعرض لألشعة السينية دون الحاجة إلى ذلك في المراكز 

الطبية إذ يتعرض بعض الناس لألشعة أثناء أخذ صور األشعة آلخرين وذلك 

بسبب وجودهم في غرفة األشعة دون الحاجة إلى ذلك، وتحدث هذه الظواهر 

األشعة السينية على األنسجة الحية فيجب على كل من بسبب الجهل بمخاطر 

يدخل غرفة األشعة السينية غير المريض ارتداء سترة رصاصية واقية من خطر 

 هذه األشعة.
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 اخلامتة:
إن مخاطر األشعة السينية قليلة مقارنةً بالفوائد الكبيرة التي تقدمها في مختلف 

ن مبتطور كبير للطب في العالم  المجاالت وخاصةً في المجال الطبي فقد ساهمت

خالل دورها الكبير في التشخيص السريع لكسور العظام تشوهاتها كافةً ويجب 

علينا لتجنب اآلثار السلبية لها أن نحاول أن تقلل التعرض لألشعة بقدر اإلمكان 

وأيضاً عند التعرض لها محاولة تقليل الجرعة إلى الحد األدنى فاألشعة السينية 

وعدو في الوقت ذاته لذلك يجب أن ندرك كيفية االستفادة منها دون  صديق لنا

 التعرض ألخطارها.

 فهرس الصور:
 (.)صفحة  ( أول صورة لجسم اإلنسان أخذت باألشعة السينية5الصورة )

 (5)صفحة  ( العالم وليم رونتجن مكتشف األشعة السينية1الصورة )

 (5)صفحة  ( أنبوب كوليدج.الصورة )

 (1)صفحة  ( رسم تخطيطي يوضح آلية عمل أنبوب كوليدج5)الصورة 

 (1)صفحة  ( تبين آلية انطالق األشعة السينية من الذرة1الصورة )

 املصادر واملراجع:
 إدارة الغذاء والدواء األمريكية. -5

 هـ.5559العدد السادس والسابع محرم  –صدى طويق  -1

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن –لألستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الجار هللا 

 ( هالة عميره شكري / قسم طبيه / الفرقة األولى.xأشعة اكس ) -.

(: 58( / المجلد )5مجلة جامعة بابل / العلوم الصرفية والتطبيقية / العدد) -5

1.55 

 المواقع التالية: -1
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