أخبار الوكالة

نحو إيجاد عالج مثالي من السرطان :تطبيق الوكالة الجديد على
الهواتف الذكية لتحديد مراحل تطور السرطان
بقلم ميكلوس غاسبار وعمر يوسف

من التشخيص ومرورا بتحديد
املراحل إىل تخطيط العالج:
دور الوكالة
تساهم الوكالة يف تحسني مكافحة الرسطان يف كل
أنحاء العامل عن طريق مساعدة الدول األعضاء
عىل وضع برامج شاملة للتدبري العالجي للرسطان،
وتنفيذ مرافق الطب النووي والعالج اإلشعاعي
لألورام والتصوير اإلشعاعي ،وكذلك دعم التعليم
والتدريب للعاملني الطبيني.

)الصورة من :الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

سوف

يصبح من األسهل عىل املهنيني
املختصني بالرعاية الصحية يف البلدان
النامية تحديد مراحل تطور الرسطان برسعة وبدقة،
بفضل تطبيق استحدثته الوكالة عىل الهواتف الذكية
وأطلقته يف أيلول/سبتمرب  2015خالل الدورة التاسعة
والخمسني للمؤمتر العام.

وتحديد مراحل تطور الرسطان عملية معقَّدة
تنطوي عىل إدماج نتائج مجموعة واسعة من
االختبارات .واستنادا ً إىل هذا التشخيص ،يق ِّرر
األطباء ما إذا كانت العملية الجراحية أو العالج
اإلشعاعي أو العالج الكيميايئ أو أي شكل آخر من
العالج هو الطريقة األنسب.
وقالت السيدة نجاة مختار ،مديرة شعبة آسيا
واملحيط الهادئ يف إدارة التعاون التقني التابعة
للوكالة ،إن تطبيق الهواتف الذكية الجديد،
املتاح عىل أجهزة اآليفون واألندرويد ،والذي يعرب
عن التزام الوكالة ببناء القدرات يف مجال الصحة
البرشية" ،سيمكِّن من جعل الوصول إىل عملية
تحديد مراحل تطور الرسطان ميسورا واستخدام
هذه العملية سهال ،وسيكون التطبيق مجانًا متا ًما".
ويوفِّر نظام تحديد مراحل تطور الرسطان ،الذي
يعبرَّ عنه مبراحل متتد من األوىل إىل الرابعة ،مع
عدة مراحل فرعية ،لغة مشرتكة لألطباء ،ويس ِّهل
وضع خطة للعالج.

ونظام تحديد مراحل تطور الرسطان ،الذي يُطلق
عليه اسم نظام تصنيف الورم والعقد والنقائل
( ،)TNMيستخدم حجم وموقع الورم ( ،)Tوما
إذا كانت الخاليا الرسطانية قد انترشت يف العقد
اللمفية (  ،)Nوما إذا الورم قد انترش إىل أجزاء
أخرى من الجسم (النقائل أو  .)Mوهناك نظام
معقَّد لتحديد كل من هذه املتغريات ،وخصوصا
عند إجراء تقييم يف كامل الجسم للورم األسايس
ومدى انتشاره.
وقال السيد رايف كاشياب ،األخصايئ يف علم األشعة
التشخييص يف الوكالة" ،سوف تكون هذه املعلومات
اآلن متاحة بسهولة ،وسيكون استخدامها أسهل عرب
هذا التطبيق التفاعيل ".وأضاف أ َّن التطبيق سيكون
قابال للتشغيل خارج شبكة اإلنرتنت كذلك ،ومن ثم
فسيكون بوسع األطباء استخدامه يف األماكن النائية
التي ال يوجد فيها اتصال بشبكة االنرتنت.
ورغم أنَّ األطباء يف البلدان املتقدمة يتمتعون
منذ سنوات بإمكانية الحصول عىل الكتيبات ،ويف
بعض األحيان األدوات الحاسوبية ،لتحديد مراحل
الرسطان ،فقد كان يتعني حتى اآلن عىل املهنيني
يف مجال الرعاية الصحية يف العديد من البلدان
النامية اللجوء إىل الكتيبات .وقالت السيدة مختار
"هذه مساهمة بسيطة ولكنها خطوة هامة يف
تقليص الفجوة العاملية يف الحصول عىل رعاية
جيدة ملرىض الرسطان".
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وميكن الحصول عىل معلومات ق ِّيمة حول مدى
انتشار الرسطان من خالل الطب النووي والتصوير
اإلشعاعي ،مثل املسح باستخدام التصوير املقطعي
باالنبعاث البوزيرتوين/التصوير املقطعي الحاسويب.
وتتيح معرفة مرحلة الرسطان استنا ًدا إىل هذه
النتائج لألطباء وضع خطة العالج املناسبة.
وقالت السيدة مي عبد الوهاب ،مديرة شعبة
الصحة البرشية يف الوكالة ،إنَّ التطبيق الجديد
الخاص بتحديد مراحل تطور الرسطان هو انعكاس
الستخدام التكنولوجيا من أجل تسهيل نرش
املعلومات لدعم التدبري العالجي للرسطان يف كل
أنحاء العامل ،مضيفة أ َّن الوصول إىل الطب اإلشعاعي
من أجل الكشف املبكر عن املرض وتشخيصه
وعالجه خطوة رئيسية نحو مكافحة الرسطان ،وهو
مجال تضطلع فيه الوكالة بدور جوهري.
وقد استحدثت الوكالة هذا التطبيق بالتعاون مع
مركز تاتا التذكاري التابع إلدارة الطاقة الذرية يف
حكومة الهند وبدعم من مرشوع التعاون التقني
للوكالة املعنون "تحسني التدبري العالجي للرسطان
من خالل تعزيز عملية تحديد مراحل الرسطان عن
طريق التصوير املقطعي الحاسويب".
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