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االستفادة العالمية من الطب اإلشعاعي

األورام  عالج  أخصائيو 
أدوات  يستخدمون  اإلشعاعي 
الثالثية  األورام  محيط  رسم 
أين  وتحديد  لفحص  األبعاد 
من  الجسم  في  األورام  تكمن 
العالج  وتنفيذ  تخطيط  أجل 
اإلشعاعي بشكل فعال.
)الصورة من: دين كالما/الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية(

التنزانيون قادرون اآلن عىل تقديم عالج األطباء 

مع  الرسطان  ملرىض  دقة  أكرث  إشعاعي 

من  والدعم  التدريب  وبعد  السليمة.  لألنسجة  أقل  أرضار 

األبعاد،  الثاليث  اإلشعاعي  العالج  تخطيط  مجال  يف  الوكالة 

ستتاح للمرىض إمكانية الحصول عىل رعاية أكرث فعالية وأكرث 

أماناً يف معالجة الرسطان. 

“أن تكون دقيقاً قدر اإلمكان عند تشعيع الورم أمر رضوري. 

ولدينا اآلن املهارات الالزمة من أجل فهم أكمل ملدى الورم 

والتخطيط يف نهاية املطاف لعالج أفضل وأكرث دقة ملرضانا،” 

كام قال مارك مسيتي، أخصايئ عالج األورام اإلشعاعي مبعهد 

أوشان رود للرسطان يف العاصمة دار السالم، الذي يتلقى دعامً 

تقنياً ومعدات من خالل الوكالة. وقد شارك يف تدريب للوكالة 

مؤخراً عىل التخطيط الثاليث األبعاد لتحديد الحجم املستهدف 

ورسم محيط األورام ألغراض العالج اإلشعاعي )أنظر مربع 

تنزانيا من خدمات تخطيط  العلوم(. وهذا جزء من تحول 

الثاليث األبعاد  التخطيط  الثنايئ األبعاد إىل  العالج اإلشعاعي 

الذي سيتم تنفيذه الحقاً هذا العام بعد افتتاح أول مرفق يف 

البلد مجهز بأدوات التخطيط الثاليث األبعاد. 

“مفهوم تحديد الحجم املستهدف ورسم محيط األورام غرضه 

التأكد من أن اإلشعاع الذي نستعمله يركز عىل املرض وليس 

عىل األنسجة السليمة”، كام أوضح مسيتي. “وإذا كنت تستطيع 

الحصول عىل دقة يف رسم، أو تحديد محيط، الورم، سيكون لديك 

احتامل أعىل لالستهداف والحصول عىل غايات العالج، مع تجنب 

أكرب قدر من األنسجة الطبيعية السليمة حسبام ميكنك.” 

بشكل  الجسم  يف  طبيعية  غري  انقسام خاليا  هو  والرسطان 

غري خاضع للرقابة، وميكن أن يُستخَدم اإلشعاع لوقف ذلك 

االنقسام. وميكن لجرعات محددة من اإلشعاع أن تتلف الخاليا 

بشكل ال ميكن إصالحه، مام يؤدى إىل وقف انقسامها وموتها. 

وهذا يجعل اإلشعاع فعاالً إلدارة وعالج الرسطان. ومع ذلك، 

إذا كان اإلشعاع مستهدفاً بشكل غري دقيق أو غري صحيح أو 

تم تنفيذه مبستوى الجرعة الخاطئ، ميكن أن تتلف الخاليا 

السليمة للمريض دون داٍع، أو رمبا يتم القضاء جزئياً فقط 

عىل الخاليا الرسطانية، وترُتَك خاليا رسطانية أخرى لتواصل 

االنقسام. وهذا قد يعرِّض املريض لخطر حدوث مضاعفات 

صحية عىل املدى القصري أو الطويل. 

وتدعم الوكالة الدول األعضاء فيها، مثل تنزانيا، يف العمل عىل 

الحد من عبء األمراض غري املُعدية مثل الرسطان. وتحقيقاً 

لهذه الغاية، تقدم الوكالة التدريب، وتنسق البحوث، وتوفر 

املعدات والخربة التقنية وتستضيف العلميني الحاصلني عىل 

منح دراسية، من بني خدمات أخرى. ومثل تنزانيا، فإن بلداناً 

عديدة منخفضة ومتوسطة الدخل تبدأ فقط أو تخطط للبدء 

يف استخدام أدوات عالج الرسطان الثالثية األبعاد. 

العالج اإلشعاعي الثالثي األبعاد يزيد فعالية وأمان 
عالج السرطان في تنزانيا

“أن تكون دقيقاً قدر 

اإلمكان عند تشعيع الورم 

أمر ضروري. ولدينا اآلن 

المهارات الالزمة من أجل 

فهم أكمل لمدى الورم 

والتخطيط في نهاية 

المطاف لعالج أفضل 

وأكثر دقة لمرضانا”.

— مارك مسيتي، أخصائي عالج 
األورام اإلشعاعي، معهد أوشان 

رود للسرطان، تنزانيا

بقلم نيكول جاويرث
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حقائق سريعة:

االستثمار في العالج اإلشعاعي 

يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ 

26,9 مليون سنة من الحياة 

للمرضى في البلدان النامية 

وينتج فائدة صافية لالقتصاد 

مقدارها 278,1  بليون دوالر 

في 2015 - 2035.

دورة  في  خبراء  محاضرون 
يعلِّمون  للوكالة  تدريبية 
األورام  عالج  أخصائيي 
استخدام  كيفية  اإلشعاعي 
العالج  تخطيط  أدوات 

اإلشعاعي الثالثية األبعاد.
)الصورة من: دين كالما/الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية(

البلدان املنخفضة  “إن أخصائيي عالج األورام اإلشعاعي يف 

واملتوسطة الدخل يقترصون أحياناً عىل التدريب النظري يف 

املقام األول بسبب القيود االقتصادية وقيود املوارد التي تجعل 

من الصعب الوصول إىل دورات التدريب العميل املكلفة يف 

كثري من األحيان”، كام قال إدواردو زوبيزاريتا، رئيس قسم 

البيولوجيا اإلشعاعية التطبيقية والعالج اإلشعاعي يف الوكالة. 

يحتاجونها  التي  املعدات  للحصول عىل  األطباء  “ومساعدة 

والحصول عىل خربة يقودها خرباء وتستند إىل التدريب العميل 

أمر رضوري لتحسني نوعية العالج.”

ويف تنزانيا، يستخدم أخصائيو عالج األورام اإلشعاعي ورقة 

بكثري  أقل دقة  األبعاد، وهذا  الثنايئ  املحيط  لتحديد  وإبرة 

من الطريقة الثالثية األبعاد. “خالل ثالث سنوات من تدريبي 

كأخصايئ عالج األورام اإلشعاعي، مل أقم أبداً يف الواقع بتحديد 

كان  يشء  “كل  مسيتي.  قال  كام  األبعاد”،  الثاليث  املحيط 

نظريات، نظريات، نظريات. وأنا اآلن عىل استعداد الستخدام 

مهارات تحديد املحيط الجديدة هذه عىل املرىض”. 

العام  هذا  الحقاً  افتتاحه  املقرر  الجديد،  واملرفق 

يف معهد أوشان رود للرسطان، سيتم تجهيزه، يف 

جزء منه من خالل دعم الوكالة، مبعدات جديدة 

للتخطيط الثنايئ األبعاد، مبا يشمل جهاز تصوير 

مقطعي حاسويب. ومن املتوقع أن يعالج املعهد 

ما بني 100 و 200 مريض يومياً باستخدام هذه 

األدوات الجديدة.

الِعلم
تحديد الحجم املستهدف ورسم محيطه ألغراض تخطيط 

العالج اإلشعاعي
تحديد الحجم املستهدف ورسم محيطه من املهارات األساسية املستخدمة من ِقبَل أخصائيي عالج األورام اإلشعاعي لتخطيط كيفية 

توفري اإلشعاع بشكل مضبوط ودقيق ومتسق لعالج مريض مصاب بأورام رسطانية.

وباستخدام برامج حاسوبية مصممة خصيصاً لرسم املحيط، يستعرض أخصايئ عالج األورام اإلشعاعي الصور الثالثية األبعاد عىل أساس 

مسح طبي لجسم املريض من أجل تحديد موقع وحجم األورام الرسطانية. ويُجرى هذا املسح بأدوات التصوير التشخييص النووي، 

مثل التصوير املقطعي الحاسويب وأجهزة التصوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوين.

وبعد أن يتم تحديد الورم، يستخدم أخصايئ عالج األورام الربامج الحاسوبية لتحديد ورسم، أو تعيني محيط، الخطوط العريضة 

للورم - الحجم املستهدف - وبعد ذلك يرسم محيط األعضاء السليمة من أجل تخطيط أين ينبغي توفري اإلشعاع بالضبط وبدقة، 

وكمية اإلشعاع املطلوبة عىل أساس حجم وعمق الورم وكيفية تقليل تعرض األنسجة واألعضاء السليمة.


