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سوناميهاي جديد انگيزهاي جهت شناخت بيشتر مواد راديواکتيو
*عبدالرضا بيات شاه پرست ،1هادي فالح

2

بشري را به تالش جهت بکارگيري هرچه بيشتر انرژي هستهاي

نوعاند :ذرات آلفا :داراي قدرت نفوذکم ،ورقه نازک فلزي مانع

سوق داده است.در کنار تاثيرات مثبت و قابل توجه اين انرژي در

ميشود ،عارضه اندک وجذب فقط استنشاقي ميباشد.ذرات بتا:

توسعه يافتگي کشورها بروز حوادث و بحرانها ،کشور توسعه يافتهاي

قدرت نفوذ متوسط ،تا حدود7ميلي متر در بافت نفوذ ميکندو

چون ژاپن را در کنترل وضعيت بحران ناتوان جلوه ميدهد ،باتوجه

عوارض متعددي ايجاد ميکند.ذرات گاما :بيشترين قدرت نفوذ

به ضرورت و نياز گسترده کشورمان به انرژي هستهاي وتالش

را دارد ،از ديواره سربي عبور کرده و بيشترين تاثير روي جهش

جهت گسترش نيروگاهي هستهاي در کشور شناخت تاثير مواد

ژني ميگذارد.اثرات پرتوگيري به صورت مستقيم :ايجاد وقفه

راديواکتيو برسالمت انسان و اطالع يافتن از آثار و تبعات حوادث

سلولي –جهش ژني –شکست کروموزومي –مرگ سلولي .اثرات

وبحرانهاي هستهاي درخور توجه است ،اين مقاله به ارايه گزارشي

غيرمستقيم :تغيير اجزاء شيميايي از قبيل توليد آب اکسيژنه.اثرات

از اثرات حادثه نيروگاه اتمي چرنويل نحوهي تاثير مواد راديواکتيو

زودرس :پوستي –خوني ،اثرات تاخيري :ايجاد جهش ژني (انواع

بر سالمت انسان ميپردازد.

سرطانها و ايجاد نقايص مادرزادي).پرتوها تا  0/25گري آثار کلينيکي

روش مطالعه :اين مقاله مروري با مطالعه منابع جديد كتابخانهاي،

قابل مشاهده ندارند.در دوزهاي باالي /6گري بياشتهايي و تهوع

ژورنالهاي مكتوب و جستجو در سايتهاي علمي Elsevier ،Pubmed

بروز ميکند.دوزهاي باالي 3گري اختالل گوارشي –پوستي ،کاهش

و ...جمع آوري ،نگاشته و نتيجهگيري شده است.

وزن و در دوزهاي باالي 5گري احتمال مرگ در 4هفته آتي%50

يافتهها :در سال  1985پس از حادثه نيروگاه اتمي چرنوبيل شوروي

ميباشد .به اصول وراهکارهاي حفاظت در برابرپرتو و روشهي رفع

تا مسافت 50هزار کيلومتري در غرب انگلستان شواهدي از آلودگي

آلودگي ونکات پرستاري در اصل مقاله به تفصيل اشاره خواهد شد.

مواد راديواکيتيو در دام و پرندگان گزارش شد .در سال اول پس

نتيجهگيري :با توجه به آثار گسترده و غير قابل کنترل حوادث و

از اين سانحه تقريبا تمام کودکان و مادران بارداري که در شعاع

بحرانهاي هستهاي از قبيل تغييرات ژني و تهديد مستقيم سالمت

1200متري آن بودند ،دچارعوارضي شديد از اين حادثه شدند.

نسل آينده ،آگاهي کادر بحران و پرسنل بهداشتي نيروهاي مسلح

تغييرات ژني باعث افزايش بيماريهاي مادرزادي در نسل دوم

از شناخت انواع پرتوهاي مواد راديواکتيو ،مکانسيم تاثير ،عوارض

ساکنين اين منطقه شده است .شيوع سرطان در ساکنين آن منطقه

آنها ،راهکارهاي حفاطت در برابر پرتو ،اصول مراقبت و درمان در

تا  %40افزايش يافته و شمارکشته شدگان 25000نفر گزارش شده

آلودگي هستهاي امري ضروري به نظر ميرسد.

است.موادراديواکتيو آزادشده ناشي از اين حادثه به طور دايمي در

کلمات کليدي :ماده راديواکتيو -سونامي –گروه بحران
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