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ملخَّص
�ثّل تشخيص رسطان عنق الرحم وعالجه أحد مجاالت   -١

التعاون املهمة ب� الدول األعضاء يف منطقة أمريكا الالتينية 
والكاريبي والوكالة يف ميدان الصحة البرشية.

والطب النووي والعالج اإلشعاعي يوفران تشخيصاً رسيعاً   -٢
وعالجاً فعاالً ألنواع مختلفة من الرسطان. ويف العادة �كن 
الشفاء من رسطان عنق الرحم يف حال الكشف املبكر عنه 

وعالجه.

وأبَدت الدول األعضاء يف املنطقة التزاماً قوياً للغاية إزاء تعزيز   -٣
إمكانية الحصول عىل العالج اإلشعاعي لألورام وض·ن جودة 
العالج. ويركّز العديد منها عىل التعليم والتدريب وتحديث 

البنية األساسية اإلكلينيكية يف املؤسسات الوطنية املسؤولة عن 
الرعاية الصحية والخدمات الصحية.

مقدمة
رسطان عنق الرحم هو ثا� أك¿ أنواع الرسطان شيوعاً ب� النساء 
يف أنحاء العاÄ. وقرابة ٨٣٪ من حاالت رسطان عنق الرحم تصيب 
النساء يف بلدان نامية. ويف بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي تُعدُّ 
معدالت اإلصابة برسطان عنق الرحم ومعدالت الوفيات الناجمة 

عنه من ب� أعىل املعدالت يف العاÄ. ورسطان عنق الرحم هو 
السبب الرئييس للوفيات ب� النساء اللواÊ ترتاوح أع·رهن ب� ٢٠ 

و٤٠ عاماً، وثالث أك¿ أسباب وفيات الرسطان شيوعاً ب� نساء هذه 
 .Äاملنطقة من العا

جهاز للعالج بالتشعيع الداخيل يُستخدم لعالج أنواع مختلفة من الرسطانات، ومنها رسطان عنق 

الرحم. (الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

 www.paho.org/cancer :املرجع السابق نفسه١   انظر املوقع اإللكرتو� ملنظمة الصحة للبلدان األمريكية  ٢

املرجع السابق نفسه  ٣

ويف عام ٢٠١٢، ُشخِّصت إصابة ما يزيد عىل ٨٣٠٠٠ امرأة يف 
األمريكيت� برسطان عنق الرحم، وتسبّب هذا املرض يف وفاة نحو 

٣٦٠٠٠ امرأة منهن. وإذا استمرت االتجاهات الحالية، فمن املتوقع 
أن يزداد عدد الوفيات الناجمة عن هذا الرسطان بنسبة ٤٥٪ 

بحلول العام ٢٠٣٠.  ومعدالت الوفيات الناجمة عن رسطان عنق 
الرحم أعىل بثالث مرات يف أمريكا الالتينية والكاريبي من أمريكا 

الش·لية، وهو ما يربز الفوارق الصحية الهائلة القاÙة. 

وكثÛاً ما تغيب عن وعي النساء األك¿ فقراً، وهّن يف العادة أقّل 
تعلي·ً، الخيارات املتاحة لفحص رسطان عنق الرحم، أو تكون 

مثل هذه الخدمات غÛ متاحة لهن. ورغم الجهود املبذولة إلعادة 
تنظيم برامج الفحص يف بعض بلدان املنطقة، Ä ترصد منظمة 

الصحة للبلدان األمريكية إال تراجعاً طفيفاً يف الوفيات الناجمة عن 
رسطان عنق الرحم.

الكشف عن رسطان عنق الرحم وعالجه باستخدام 
تقنيات التصوير التشخييص والعالج اإلشعاعي

م من الوكالة ألمريكا الالتينية والكاريبي الدعم املقدَّ

الصحة البرشية
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وتفتقر منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي بشكل شديد إىل 
تكنولوجيا الفحص ومعدات العالج اإلشعاعي، وتواجه نقصاً يف 

أخصائيي عالج األورام اإلشعاعي والفيزيائي� الطبي�، ك· أّن بنيتها 
األساسية لتوفÛ الرعاية األولية هي بنية غÛ مالÙة لض·ن اإلحالة 
الفعالة للعالج. وتستلزم هذه الفجوة يف املعدات والخربات إيالء 

اهت·م عاجل يف حال أريَد التصدي بشكل فعال للعدد املتزايد 
من حاالت رسطان عنق الرحم. وتضطلع أيضاً شبكات التدريب 

واإلرشاد، جنباً إىل جنب مع الرشاكات االبتكارية ب� القطاع� العام 
والخاص، بدور مهم يف تعزيز هذا املجال من الرعاية الصحية.

تشخيص رسطان عنق الرحم 
باالستعانة بتقنيات نووية

كل· كان تشخيص الرسطان مبكراً، كان عالجه أك¿ فاعلية. وتضطلع 
التكنولوجيا اإلشعاعية والتكنولوجيات املرتبطة بها، مثل تقنيات 
التصوير التشخييص، بدور أسايس يف تشخيص الرسطان وعالجه 

والتخفيف من آالمه.

وتضطلع تقنيات نووية مثل التصوير املقطعي الحاسوæ باالنبعاث 
الفوتو� املفرد، والتصوير املقطعي الحاسوæ، والتصوير املقطعي 
باالنبعاث البوزيرتو�، بدور حاسم يف تحديد معاÄ جسم اإلنسان 
والكشف عن الرسطان يف وقت مبكر. وتُستخدم تلك التقنيات يف 
سرب أغوار جسم اإلنسان، و�كن أن تركّز عىل أجزاء مستهَدفة منه 

من زوايا متعددة. وباستخدام تلك التقنيات �كن أيضاً تحديد 
رسطان عنق الرحم بالرسعة الالزمة.

عالج رسطان عنق الرحم 
باالستعانة بتقنيات نووية

أك¿ من ٧٠٪ من النساء املصابات برسطان عنق الرحم بحاجة 
إىل العالج اإلشعاعي لعالجه أو التخفيف من آالمه. ويوفر العالج 

اإلشعاعي باألشعة الخارجية (يُعرف أيضاً باسم "املعالجة البعادية") 
والعالج بالتشعيع الداخيل (انظر مربع "العالج اإلشعاعي") خيارات 
عالجية آمنة وفّعالة لرسطان عنق الرحم. ويحّسن العالج اإلشعاعي 
التحكم يف الرسطان موضعياً يف الحوض، ويقود إىل تعزيز معدالت 

البقاء عىل قيد الحياة.

الوكالة تدعم الجهود العاملية 
للوقاية من رسطان عنق الرحم

تشارك الوكالة يف الربنامج العاملي املشرتك بشأن الوقاية من رسطان 
عنق الرحم ومكافحته املمتد لخمسة أعوام يف إطار التصدي لألزمة 

الصحية العاملية املتمثلة يف رسطان عنق الرحم. والهدف من هذا 
الربنامج املشرتك هو تقليص الوفيات الناجمة عن رسطان عنق 

الرحم بنسبة ٢٥٪ بحلول العام ٢٠٢٥.

وستسّخر الوكالة واليتها الفريدة ودورها يف دعم تنمية قدرات 
الدول األعضاء فيها يف مجال الطب اإلشعاعي (الذي يشمل الطب 
النووي، وعلم األشعة التشخييص، والعالج اإلشعاعي) لدعم هذه 
املبادرة العاملية املشرتكة التي ُعرضت يف الدورة العادية الست� 

ملؤíر الوكالة العام يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٦.

الوكالة تدعم بناء القدرات يف 
الدول األعضاء

للصحة البرشية أولوية عالية لدى جميع الدول األعضاء يف الوكالة، 
حيث تركِّز أك¿ من ٢٥٪ من مشاريع الوكالة للتعاون التقني عىل 

هذا املجال. وتستحوذ املشاريع املرتبطة بالرسطان عىل حصة كبÛة 
منها.

وقّدم برنامج التعاون التقني املساعدة للدول األعضاء يف العديد 
من املجاالت املختلفة املتعلقة بالرسطان عىل مدى أك¿ من ٥٠ 

عاماً، السي· يف مجاالت العالج اإلشعاعي، وتوكيد الجودة، ووقاية 
العامل� واملرىض والجمهور من اإلشعاعات. ويقّدم الربنامج أيضاً 

الدعم عرب التدريب، واملساعدة االستشارية، واملنح الدراسية، ورشاء 
املعدات واملواد بُغية مساعدة الدول األعضاء يف مجال تشخيص 

رسطان عنق الرحم وعالجه.

ويساعد برنامج التعاون التقني، مقروناً بالدعم التقني من شعبة 
الصحة البرشية يف الوكالة، يف تحس� مختلف اإلجراءات اإلكلينيكية 

لتوفÛ استجابات عالجية كاملة ومجدية ومبنية عىل شواهد يف 
عالج الرسطان، òا يف ذلك رسطانات عنق الرحم.
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وأصدرت شعبة الصحة البرشية يف الوكالة وثائق إرشادية مستفيضة 
عن إعداد خدمات العالج اإلشعاعي، òا يف ذلك العالج بالتشعيع 
الداخيل وطب األشعة، إىل جانب مواد تدريبية ومبادئ توجيهية 

للمعالجة اإلكلينيكية لرسطان عنق الرحم التي تغطي تنفيذ 
تقنيات متقدمة للعالج بالتشعيع الداخيل.

م مرافق العالج اإلشعاعي القاÙة أفضل ما �كن  ولض·ن أن تقدِّ
من العالج والرعاية، توفر الوكالة مراجعات شاملة مل·رسات العالج 
اإلشعاعي، òا يف ذلك مراجعات قياس الجرعات باملراسلة  ومعايرة 

معدات قياس الجرعات من خالل مخترب قياس الجرعات التابع 
للوكالة، وأيضاً إعداد املبادئ التوجيهية واإلجراءات الواجب اتباعها. 

ويوفر مخترب قياس الجرعات مراجعات الجرعات ألك¿ من ٢٠٠٠ 
مركز عالج إشعاعي يف بلدان ليس لديها أي وسيلة أخرى للتحقق 

من جودة الجرعات اإلكلينيكية. ويعمل املخترب أيضاً كمخترب 
 Ûتنسيقي لشبكة الوكالة/منظمة الصحة العاملية ملختربات املعاي

الثانوية لقياس الجرعات التي تقّدم خدمات توكيد الجودة وتضع 
م من الوكالة يساعد  وتنرش أساليب قياس الجرعات. والدعم املقدَّ

الدول األعضاء يف التحقق من تنفيذ قواعد م·رسة قياس الجرعات 
املعتمدة دولياً من أجل ض·ن التعميم املالئم ملعايÛ قياس 

الجرعات للمستخدم� النهائي�، مثل مستشفيات العالج اإلشعاعي 
ومؤسسات الوقاية من اإلشعاعات. وتسهم هذه املراجعات يف 

إعطاء الدول األعضاء الثقة بأن مرافقها توفر أفضل عالج ممكن.

وإىل جانب ذلك، يعمل برنامج العمل من أجل عالج الرسطان يف 
رشاكٍة مع منظمة الصحة العاملية لدعم الدول األعضاء يف الوكالة 

يف توسيع نطاق الحصول عىل تكنولوجيات الصحة، وبناء املهارات، 
وتعبئة املوارد لتطوير مجموعة متكاملة من خدمات جيِّدة وفعالة 

ومستدامة يف مجال الرسطان.

وتشمل اإلنجازات التي تحققت مؤخراً يف إطار مشاريع التعاون 
التقني التي تضطلع بها الوكالة ما ييل:

إنشاء مركز التشعيع الداخيل الوحيد يف السلفادور حتى اآلن • 
ضمن معهد د. نارسيسو دياز بازان للرسطان؛ 

إجراء قياس الجرعات عن بُعد حيث يتم إرسال مقياسات الجرعات بالوميض   ٤

الحراري وتلقيها عرب الربيد

رشاء جهاز تشعيع داخيل جديد يف معهد طب األشعة ومركز • 
مكافحة الرسطان يف مستشفى بÛيرا روسل يف أوروغواي؛

دعم بناء القدرات يف بوليفيا في· يتصل بربنامج عالج الرسطان • 
يف هذا البلد للحد من األمراض والوفيات الناجمة عنه؛ 

إنشاء برنامج للتشعيع الداخيل òعدالت جرعات قوية يف • 
غواتي·ال من أجل زيادة إتاحة وجودة التشعيع الداخيل 

للمريضات املصابات بأورام نسائية؛

إنشاء وحدة للتشعيع الداخيل òعدالت جرعات قوية وإدارة • 
للطب النووي يف هندوراس من أجل تحس� مكافحة الرسطان 

وجودة العالج، وأيضاً تعزيز املوارد البرشية يف مجال الطب 
اإلشعاعي؛

تحس� جودة العالج اإلشعاعي للمرىض وتعزيز خدمات العالج • 
اإلشعاعي يف املركز الوطني للعالج باألشعة يف نيكاراغوا؛

تعزيز الطب النووي ألغراض التشخيص والعالج من أجل • 
تحس� جودة الخدمات اإلشعاعية واملنتجات الصيدالنية 

اإلشعاعية للمرىض يف باراغواي.

مة ل» يُنظَر فيها  توصيات مقدَّ
ع الدول األعضاء عىل  زيادة إتاحة التشخيص والعالج: تُشجَّ  -١

مة من الوكالة  االستفادة بشكل كامل من املساعدة املقدَّ
إلعانة البلدان يف تطوير القدرات واملرافق الالزمة لتحس� 

إتاحة خدمات تشخيص رسطان عنق الرحم وعالجه. ويشمل 
ذلك بناء القدرات يف الطب النووي والعالج اإلشعاعي، جنباً 

إىل جنب مع توفÛ املعدات الرضورية.  وتساعد الوكالة أيضاً 
البلدان، من خالل برنامج العمل من أجل عالج الرسطان التابع 

لها، يف وضع برامج شاملة ملكافحة الرسطان.

ع الدول األعضاء عىل تعزيز وض·ن  األمان أوالً: تُشجَّ  -٢
تطوير أفضل معايÛ األمان العاملية يف استخدام التقنيات 

والتكنولوجيات اإلشعاعية.
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ع الدول  توكيد الجودة ملعايرة ورصد معدات التصوير: تُشجَّ  -٣
األعضاء عىل ض·ن إجراء مراجعات جودة شاملة يف مجاالت 

الطب النووي، وعلم األشعة التشخييص، والعالج اإلشعاعي 
لألورام من خالل توليفة من األدوات وتقديم إرشادات إلجراء 

مراجعة ذاتية، وأيضاً من خالل إجراء مراجعات خارجية عندما 
يُطلب ذلك.

املراجع
 Setting Up a Radiotherapy Programme: Clinical, Medical Physics, Radiation Protection and Safety Aspects  -١

(وضع برنامج للعالج اإلشعاعي: الجوانب اإلكلينيكية وجوانب الفيزياء الطبية والوقاية من اإلشعاعات واألمان) (الوكالة، فيينا، ٢٠٠٨)  

 Management of Cervical Cancer: Strategies for Limited-resource Centres — A Guide for Radiation Oncologists  -٢

(معالجة رسطان عنق الرحم: اسرتاتيجيات للمراكز املحدودة املصادر - دليل ألخصا� عالج األورام اإلشعاعي) (العدد ٦ من تقارير الصحة البرشية الصادرة عن الوكالة،   
الوكالة، فيينا، ٢٠١٣).

الوقاية من اإلشعاعات وأمان املصادر اإلشعاعية: معاي¬ األمان األساسية الدولية (العدد GSR Part 3 من سلسلة معاي¬ األمان الصادرة عن الوكالة، الوكالة، فيينا، ٢٠١٤)  -٣

الطب اإلشعاعي والتكنولوجيا: عمليات التشخيص والعالج (مجلة الوكالة، املجلد ٥٥-٤، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، كانون األول/ديسمرب ٢٠١٤)  -٤

مرافق العالج اإلشعاعي: وضع املخطط العام واعتبارات تصميم املفاهيم (العدد ١٠ من تقارير الصحة البرشية الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، ٢٠١٤)  -٥

Implementation of High Dose Rate Brachytherapy in Limited Resource Settings (تنفيذ التشعيع الداخيل ½عدالت جرعات قوية يف األماكن املحدودة املوارد)   -٦
(العدد ٣٠ من سلسلة وثائق الصحة البرشية الصادرة عن الوكالة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، ٢٠١٥)

Äe Transition from 2-D Brachytherapy to 3-D High Dose Rate Brachytherapy (االنتقال من العالج بالتشعيع الداخيل الثنا� األبعاد إىل العالج بالتشعيع   -٧
الداخيل الثالÆ األبعاد ½عدالت جرعات عالية) (العدد ١٢ من تقارير الصحة البرشية الصادرة عن الوكالة، الوكالة، فيينا، ٢٠١٥) 

 ،IAEA-TECDOC-1583 إدخال نُظم تخطيط العالج بالعالج اإلشعاعي يف الخدمة: اختبار التقنيات النمطية للعالج باألشعة الخارجية (الوثيقة التقنية الصادرة عن الوكالة  -٨
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، ٢٠٠٨)

تشÛ "املعالجة البُعادية" إىل العالج اإلشعاعي من خالل مصدر • 
إشعاعي خارجي عىل بُعد مسافة من الجسم. وهذا هو النوع 

األك¿ شيوعاً من أنواع العالج اإلشعاعي املستخدم يف عالج 
الرسطان، ويف العادة يُعطى من خالل وحدة كوبالت تطلق 

أشعة غاما عالية الطاقة، أو معجالً خطياً، والذي �كن أن 
يطلق أشعة سينية أو إلكرتونات عالية القدرة. ويف أك¿ الخطط 

العالجية شيوعاً يُعطى العالج يومياً لفرتة ترتاوح ب� ٤-٨ 
أسابيع.

العالج اإلشعاعي

ع الدول األعضاء عىل وضع وَصون  الجرعة الصحيحة: تُشجَّ  -٤
معايÛ قياس جرعات معتمدة دولياً يف تطبيق التقنيات 

النووية يف مجال الكشف عن أمراض مثل الرسطان وتشخيصها 
وعالجها. يراجع مخترب قياس الجرعات التابع للوكالة يف 

زايربسدورف، عند طلب الدول األعضاء لذلك، دقة املعدات 
اإلشعاعية وقياسات الجرعات يف البلدان. ويتحقَّق هذا املخترب 
أيضاً من معايرات الُحزم املستخدم يف عالج مرىض الرسطان يف 

.Äجميع أنحاء العا

ويف العالج بالتشعيع الداخيل توضع املصادر املشعة املختومة • 
داخل أو بالقرب من الورم نفسه، م· يعطي جرعة إشعاعية 

عالية للورم مع الحّد من التعرّض لإلشعاعات يف األنسجة 
السليمة املحيطة.

تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت

التصميم والتخطيط: ريتو ك�

للحصول عىل مزيد من املعلومات بشأن الوكالة وعملها، زوروا موقعنا الشبwww.iaea.org ÿ أو تابعونا عىل 

www.iaea.org/bulletin أو اطلعوا عىل منشور الوكالة الرئييس، مجلة الوكالة، عرب الرابط التايل
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