
مكافحة السرطان

أخصائية يف معهد الهور للطب 
النووي وطب األورام يف باكستان، 
أثناء فحص جودة املستحرضات 
الصيدالنية اإلشعاعية قبل 
استخدامها لعالج املرىض. 
 )الصورة من: معهد الهور للطب النووي وطب األورام(

الصيدالنية اإلشعاعية هي عقاقري املستحرضات 
ة  طبية تحتوي عىل مواد مشعَّ

تُستخدم لعالج الرسطان، وقد صار استعمالها عنرصاً 
متجذِّراً يف نظم الرعاية الصحية يف أنحاء عديدة من 

العالم، ولكنه لم يبدأ يف اكتساب الزخم يف البلدان النامية 
راً. وصارت هذه العقاقري تصل إىل املزيد من  إالَّ مؤخَّ
البلدان يف آسيا، حيث يمكن أن يؤدِّي استخدامها إىل 

عة للمرىض، ويعود جزء من الفضل  زيادة األعمار املتوقَّ
يف ذلك إىل أحد مشاريع التعاون التقني التي تضطلع 

بها الوكالة. وتشمل هذه املستحرضات دوتاتيت-
اللُِتشيُوم-177، وهو مستحرض صيدالني إشعاعي 

يُستخدم لعالج األورام العصبية الصماوية، وهي نوع 
قاتل من الرسطان يصيب املعدة واألمعاء. وقد أُنتج 
العقار بنجاح ويجري اآلن استعماله إكلينيكيًّا، عن 

طريق املرشوع، يف األردن وإيران وباكستان وتايلند.

ويف إطار مرشوع امتدَّ لثالث سنوات بشأن إنتاج 
املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية وانتهى يف 

كانون األول/ديسمرب ٢٠18، قدَّمت الوكالُة الدعَم 
ألخصائيني يف الكيمياء اإلشعاعية والصيدلة اإلشعاعية 

ى هؤالء  والتكنولوجيا اإلشعاعية من ٢٠ بلداً. وتلقَّ
األخصائيون التدريب عىل تحضري املستحرضات 
الصيدالنية اإلشعاعية العالجية ورصد جودتها 

ومراقبتها واستخدامها. ومن بني البلدان املشاركة، 
بدأت 4 بلدان تستخدم بالفعل هذه املستحرضات 

ى  الصيدالنية اإلشعاعية يف املمارسة اإلكلينيكية، وتلقَّ
العالَج أكثر من 1٠٠ مريض.

وقال عامر الحوراني، أخصائي الصيدلة اإلشعاعية يف 
ى العالَج  كلية الخدمات الطبية امللكية األردنية، حيث تلقَّ

حتى اآلن 1٠ مرىض باستخدام هذه املستحرضات 
الصيدالنية اإلشعاعية: »لقد كان لهذا املرشوع تأثري 

كبري يف تحسني التعامل مع مرىض الرسطان عن طريق 
استحداث خيارات عالجية جديدة لم تكن متاحة فيما 
سبق، وال سيما بالنظر إىل عدم وجود طرائق عالجية 

أخرى أو قيمتها املحدودة، مثل العالج الكيميائي 
والعالج اإلشعاعي يف بعض الحاالت«.

 املستحرضات الصيدالنية 
هة اإلشعاعية املوجَّ

املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية هي عقاقري طبية 
ة عادًة ما تُصنع عن طريق  محتوية عىل نظائر مشعَّ

ربط هذه النظائر بجزيئات بيولوجية يمكن توجيهها 
بحيث تستهدف أعضاء أو أنسجة أو خاليا معيَّنة داخل 
الجسم البرشي. ومنذ أوائل خمسينات القرن العرشين، 

تزايد شيوع استخدام املستحرضات الصيدالنية 
ة أمراض، وبدرجة أقلَّ يف  اإلشعاعية يف تشخيص عدَّ
راً يف بحوث  قت مؤخَّ العالج. وبناًء عىل تطورات تحقَّ

ة ومستحرضات  الطب النووي، استُحدثت نويدات مشعَّ
صيدالنية إشعاعية جديدة تنطوي عىل إمكانات أكرب 

فيما يخصُّ التوجيه، وهو ما أدَّى إىل توسيع نطاق 
االحتماالت املمكنة لتكييف خيارات التشخيص والعالج 
باستخدام املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية والجمع 

بني هذه الخيارات.

استخدام املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية 
 لعالج الرسطان يكتسب زخماً يف آسيا 

بفضل الوكالة
بقلم ميكلوس غاسرب

“لقد كان لهذا املرشوع تأثري 
 كبري يف تحسني التعامل 
مع مرىض الرسطان عن 
طريق استحداث خيارات 
 عالجية جديدة لم تكن 

 متاحة فيما سبق.”
 — عامر الحوراني، أخصائي الصيدلة 

 اإلشعاعية في كلية الخدمات الطبية 
 الملكية األردنية
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والعقار العالجي الرئييس الذي تعلَّم املشاركون يف 
املرشوع كيفية تحضريه واستخدامه هو دوتاتيت-

ن املستحرضات  اللُِتشيُوم-177. ويف املقام األول، تتكوَّ
هة، مثل دوتاتيت- الصيدالنية اإلشعاعية املوجَّ

اللُِتشيُوم-177، من جزيئات بيولوجية مثل الببتيدات 
(، وأجسام  )وهي أحماض أمينية مرتابطة برتتيب معنيَّ
مضادة وبروتينات موسومة إشعاعيًّا بطريقة كيميائية 

ة باعثة لجسيمات بيتا، مثل  باستخدام نويدات مشعَّ
اللُِتشيُوم-177. 

ويُصنع اللُِتشيُوم-177 يف أحد مفاعالت البحوث، 
وهو النظري املشع األنسب للغرض ألنَّه يبقى بعد 

صنعه لوقٍت كاٍف يسمح بربطه، أو وسمه، بالجزيء 
البيولوجي الصحيح، ثمَّ نقله إىل املستشفى وحقنه يف 

جسم املريض.

وفور دخوله إىل جسم املريض، يحمل الجزيء 
البيولوجي اللُِتشيُوم-177 رسيعاً ومبارشًة إىل الورم، 

حيث يرتكَّز ثمَّ يعرِّض الورَم لإلشعاع. وحيث إنَّ 
الجزيء ال يستهدف إالَّ الخاليا الرسطانية فقط، وألنَّ 

اللُِتشيُوم-177 نظري ذو عمر محدود، فإنَّ هذه التقنية 
تحقِّق أعىل مستوى من عالج الرسطان مع التقليل إىل 

أدنى حدٍّ من الرضر الذي يلحق بخاليا الجسم السليمة. 
ويكثر استخدام هذه التقنية يف عالج األورام التي تصيب 

املعدة واألمعاء والربوستاتا والبنكرياس.

وتتمتَّع بعض املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية، مثل 
دوتاتيت-اللُِتشيُوم-177، بالقدرة عىل االستهداف، 

وهو ما يجعلها خياراً مفيداً يف عالج حاالت الرسطان 
ة أعضاء عن  التي يكون املرض فيها قد انترش إىل عدَّ

طريق الجهاز اللمفاوي أو يف مجرى الدم. ويف مثل هذه 
الحاالت، ال يكون استئصال الورم جراحيًّا من املكان 

األصيل الذي ظهر فيه كافياً، يف حني أنَّ استخدام العالج 
اإلشعاعي من شأنه أن يعرِّض أجزاء كبرية من جسم 
املريض لإلشعاع، ومن ثمَّ تعريض املريض للخطر. 
واملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية هي أيضاً من 

لة للمرىض الذين تكون أجهزتهم  أساليب العالج املفضَّ
ل العالج الكيميائي، وهو  املناعية أضعف من أن تتحمَّ

نوع من العالج يؤثِّر يف جسم املريض بالكامل. 

عة عالج املرىض وتمديد األعمار املتوقَّ

إىل جانب استحداث خدمات عالج الرسطان باستخدام 
ة  دوتاتيت-اللُِتشيُوم-177 واألخذ بها، هناك عدَّ

بلدان مشاركة يف املرشوع تعمل أيضاً عىل توسيع 
نطاق قدراتها يف مجال العالج-التشخيص. والعالج-

التشخيص هو أسلوب من أساليب رعاية مرىض 
الرسطان يجمع بني استخدام املستحرضات الصيدالنية 

اإلشعاعية للتشخيص والعالج )طالعوا املزيد عن هذا 
املوضوع يف الصفحة 8(.

ى 15 طبيباً  ففي باكستان، عىل سبيل املثال، تلقَّ
دوا باملعدات، جزئيًّا عن طريق الوكالة،  التدريَب وُزوِّ

للمساعدة عىل إرساء خدمات العالج-التشخيص 

باستخدام املستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية يف البالد. 
وتشهد باكستان ما يزيد عىل ٠٠٠ 17٠ إصابة جديدة 

بالرسطان سنويًّا.

وقال السيد عرفان الله خان، نائب كبري العلماء يف معهد 
الهور للطب النووي وطب األورام يف باكستان: »إنَّ 

إنشاء مرافق للعالج-التشخيص يف معهد الهور للطب 
ة يف باكستان، هو إنجاز  النووي وطب األورام، وألول مرَّ

بارز. ورغم أنَّ املرشوع ]الخاص بالوكالة[ قد انتهى، 
فقد رصنا ]اآلن[ نملك هذه التكنولوجيا يف باكستان، 

ومن ثمَّ نواصل تقديم العالج للمرىض بنجاح. وقد كان 
ا يف حياة املرىض«. لهذا األمر أثر كبري حقًّ

وأطلقت الوكالة يف أوائل عام ٢٠19 مرشوع متابعة 
ته ثالث سنوات كمرحلة ثانية من الدعم، ويساعد هذا  مدَّ
املرشوع البلدان املشاركة يف املرشوع األصيل عىل مواصلة 

واستكمال طلبات الرتخيص وتفعيل طريقة العالج 
بالكامل، حسبما قاله ميكوال كوريلتشيك، مسؤول إدارة 

املشاريع املكلَّف بهذه املبادرة لدى الوكالة.

وأضاف السيد كوريلتشيك قائالً: »من حيث املبدأ، 
يمكن ألي بلد لديه مفاعل بحوث أن ينتج هذه النظائر، 

والوكالة ملتزمة بإتاحة هذه التكنولوجيا لجميع 
البلدان املهتمة«.

من جسيمات بيتا إىل جسيمات ألفا

يهدف مرشوع الوكالة أيضاً إىل مساعدة البلدان عىل 
وضع األساس الالزم الستخدام باعثات جسيمات ألفا 

كمستحرضات صيدالنية إشعاعية.

واملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية التي تستخدم مواد 
ة تمرُّ بعملية اضمحالل باعثة ألشعة ألفا — أي  مشعَّ
ينبعث منها نظري الهليوم-4 املحتوي عىل بروتونني 

ة  ونيوترونني — بداًل من عملية اضمحالل باعثة ألشعَّ
بيتا تتَّسم بفعالية أكرب يف عالج الرسطان، بيد أنَّ إنتاجها 
أكثر صعوبة. وتتَّسم جسيمات ألفا بمستويات أعىل من 
نقل الطاقة ومدى أقرص. ومن ثمَّ فهي أقدر عىل اخرتاق 

الخاليا الرسطانية وتتَّسم بفعالية أكرب يف تدمري هذه 
الخاليا بما قد يصل إىل عرشة أضعاف جسيمات بيتا.

ص يف  وقال السيد أمري جليليان، الكيميائي املتخصِّ
ة واملستحرضات الصيدالنية اإلشعاعية  النظائر املشعَّ

لدى الوكالة: »بعد أن تتعلَّم البلدان كيفية إنتاج وإدارة 
باعثات جسيمات بيتا، تتمثَّل إحدى الخطوات التالية يف 

إنتاج واستخدام جسيمات ألفا من أجل تحقيق املزيد من 
الفعالية ودقة التوجيه يف العالج«.

 وقد ساعدت الوكالة خرباء من تايلند والكويت يف 
ماً، وهناك مستشفيان،  اقتناء هذه التقنية األكثر تقدُّ
بواقع مستشفى واحد يف كلِّ بلد، يستخدمانها اآلن 
يف العالج. ويأمل الخرباء يف بعض البلدان املشاركة 

األخرى أن يرشعوا يف إنتاج باعثات جسيمات ألفا 
واستخدامها بحلول عام ٢٠٢1، بفضل مرشوع متابعة 

التعاون التقني. 
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