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مكافحة السرطان  ۱  رؤية عالمية
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اإلشعاعي لألورام، وزميل الكلية 

 األمريكية للطب اإلشعاعي، 
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 التابع لجامعة كاليفورنيا 
في سان فرانسيسكو

ل  وكاالٌت حكوميٌة، مثل املعهد الوطني تموِّ
للرسطان التابع للمعاهد الوطنية للصحة 

بالواليات املتحدة، ورشكات املستحرضات الصيدالنية 
والتكنولوجيا الحيوية، الكثريَ من البحوث التي تُجرى 

يف مجال علم األورام والرسطان. ويتمحور الكثري 
من هذه البحوث حول تطوير أدوية جديدة للعالج 
الكيميائي. والعالج الكيميائي يتحدَّد عموماً حسب 
موضع الرسطان، مثل العقار سيسبالتني لرسطان 
الرأس والرقبة والرئة، وأشكال مختلفة من العالج 

الهرموني لرسطان الربوستاتا، والعقار تيموزولوميد 
ألورام الدماغ. ويمكن لإلشعاع، من ناحية أخرى، 

عالج معظم األورام الجامدة.

ويتَّسم العالج اإلشعاعي بأعرض نطاق من النشاط 
عة من الرسطانات. وهو  ضدَّ أوسع مجموعة متنوِّ

يُستخدم يف عالج الرسطان منذ أكثر من 1٠٠ عام، 
ال للغاية من حيث التكلفة. ومردُّ ذلك إىل  وأثبَت أنه فعَّ

ات اإلشعاعية فإنَّ باستطاعتها  د رشاء املعدَّ أنه بمجرَّ
أساساً أن تولِّد كلَّ اإلشعاع الالزم حسب الحاجة، 

وتقترص التكلفة األساسية عىل الكهرباء والصيانة. 
وهذا بدوره يعني أنه كلما استُخدم الجهاز، كان 

العالج أكثر فعالية من حيث التكلفة للمريض الواحد. 
دة التي تُستخدم   وعىل عكس العقاقري الدوائية املحدَّ

ِمن قبل كلِّ مريض ومن غري املمكن إعادة استخدامها، 
يمكن استخدام الُحزمة اإلشعاعية مراراً وتكراراً. 

وباإلضافة إىل ذلك، يمكن استخدام العالج اإلشعاعي 
كبديٍل للجراحة، ال سيما عندما يمكن أن تسبِّب 

الجراحة تأثرياً سلبيًّا عميقاً يف نوعية حياة املريض، 
كما هو الحال مع رسطان الحنجرة ورسطان الرشج، 

عىل سبيل املثال. والطيف العريض من النشاط، 
والقدرة عىل توليد إمداد مستمر من العالجات، 

ومتوسط العمل املتوقَّع ألجهزة اإلشعاع املمتدِّ ألكثر 
من عرش سنوات يفرسِّ ملاذا العالج اإلشعاعي طريقة 

الة للغاية من حيث التكلفة. فعَّ

ماً تعدُّدية االستخدامات  وييرسِّ الطب النووي، متمِّ
العالجية للطب اإلشعاعي، الكشَف عن رواسب متناهية 

غر من الخاليا الرسطانية، ما يسمح بتحسني  الصِّ
عملية تحديد مرحلة الرسطان واستهداف الورم. 

مات املذكورة لإلشعاع والطب النووي تجعلهما  والسِّ
نني أساسيَّني لضمان جودة رعاية الرسطان.  مكوِّ

واليوم يضطلع عدٌد من املنظمات الدولية، مثل الوكالة 
ومنظمة الصحة العاملية، بدور بارز يف تيسري اعتماد 

هذه الطرائق ضمن الحزمة املعيارية العاملية لألورام، 
األمر الذي بدوره يساعد املرىض يف البلدان النامية 

ال يمكن أن يزيد من العمر  عىل الحصول عىل عالج فعَّ
املتوقَّع وينقذ األرواح.

 الخيارات العالجية املستقبلية 
باستخدام اإلشعاع

أظهرت دراسات كثرية أُجريت عىل الحيوانات 
والبرش عىل السواء ما ينطوي عليه اإلشعاع من 

هة.  إمكانات لتحفيز جهاز املناعة بطرق فريدة وموجَّ
وباإلضافة إىل ذلك، تشري بيانات جديدة ومثرية 

ة إمكانية كبرية لتحقيق مزيد من  لالهتمام إىل أنَّ ثمَّ
م الواعد للغاية عىل صعيد »الفروق الدقيقة« إزاء  التقدُّ

التطبيقات اإلشعاعية التقليدية والتي هي حاليًّا قيد 
االستقصاء عىل نحو نشط. وهذه النُُّهج »ذات الفروق 
الدقيقة«، مثل »الوميض« والُحزمة الدقيقة والُحزمة 

رة، وإشعاعات الُجسيمات، قد تثمر بالفعل  املصغَّ
عن عالج أقّل ُسميَّة، وأقّل تكلفة بكثري، وأكثر فعالية 

ملرىض الرسطان، وقد يكون لها تأثري عميق عىل رعاية 
مرىض الرسطان يف جميع أنحاء العالم، وخاصة يف 

البلدان النامية.

االن للغاية  وبالفعل فإنَّ اإلشعاع والطب النووي فعَّ
من حيث التكلفة وبالغا األهمية لعالج أكثر أنواع 
الرسطان شيوعاً بيننا، بل إني أتوقَّع أن دورهما 

ع. ويشري استخدام هذه  سيواِصُل عىل األرجح التوسُّ
الطرائق إىل مستقبل متفائل للغاية، وطبيعتها ‘غري 

املرئية’ وفعاليتها عن بُعد قد تجعلها أقرب ما يمكن إىل 
‘السحر’ الذي سنراه يف حياتنا.

 اإلشعاع بحاجة إىل دور أكثر بروزاً 
يف مكافحة الرسطان

بقلم ماك روتش الثالث


