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 لعالج اإلشعاعي بالبروتونات
  

 ما ھو العالج بالبروتونات؟
العالج بالبروتونات ھو أحد أنواع العالج اإلشعاعي والذي یستخدم أشعة البروتونات لعالج األورام. ھو عالج بنفس فعالیة 

العالج اإلشعاعي التقلیدي ولكن مع میزة رئیسیة: ھي الدقة األكبر. فأشعة البروتونات تھاجم الورم نفسھ دون المساس 
وھذا یقلل من خطر اآلثار الجانبیة المرتبطة بالعالج والمضاعفات على المدى باألنسجة واألعضاء السلیمة المجاورة. 

 الطویل. 
 

قد یستخدم األطباء العالج بالبروتونات وحده، أو جنًبا إلى جنب مع طرق العالج األخرى، مثل العالج اإلشعاعي التقلیدي، 
 الجراحة، العالج الكیماوي والعالج المناعي.

 
 ما ھو البروتون؟

البروتون ھو أحد الجسیمات دون الذریة الموجودة في نواة كل ذرة. وتتسم البروتونات بخصائص فریدة من نوعھا والتي 
تجعلھا فعالة للغایة في عالج المرضى المصابین باألورام. على سبیل المثال، یمكن التحكم في البروتونات بدقة بالغة بحیث 

 تبعث جرعة اإلشعاع بالكامل في التو واللحظة بینما تنتقل عبر الجسم. ولكنھا تدخل تتناسب مع مكان وشكل الورم. كما أنھا ال
الجسم بسرعة عالیة جًدا، لتبعث مستویات منخفضة من اإلشعاع في البدایة. وبینما تتقدم حزمة البروتونات، فإن سرعتھا تقل 

ن اإلشعاع لقتل الورم، ثم تتوقف تماًما. وال تمر أیة بالتدریج. وعندما تصطدم البروتونات بالورم، فإنھا تقدم أقصى جرعة م
أشعة خلف موقع الورم. وھذا یقلل من تأثیرھا على األنسجة الطبیعیة الُمحیطة بالورم ویحد من خطر اآلثار الجانبیة المرتبطة 

 بالعالج.
 

 ما ھي آلیة عمل العالج بالبروتونات؟
الكوالیس لجعل العالج بالبروتونات ممكًنا. ففي الوقت الذي یستلقي فیھ ھناك قدر مذھل من التقنیات التي تعمل من وراء 

المریض على طاولة العالج، ھناك جھاز خاص یسمى "سیكلوترون" یعمل بأقصى طاقتھ في موقع آخر في المبنى. وھذا 
 -عة" من خالل "مسار األشالسیكلوترون (والذي یسمى أحیاًنا الُمعجل الذري) یقوم بتنشیط البروتونات. تنتقل البروتونات 

وھو نظام معقد من األنابیب المعدنیة والتي یبلغ طولھا تقریًبا نفس طول ملعب كرة قدم. تعمل المجاالت المغناطیسیة على 
 توجیھ البروتونات خالل مسار األشعة إلى غرفة العالج (والتي ُتسمى أحیاًنا بقبو العالج). 

 
عبر فوھة ُموّجھة إلى جسم المریض. ویوجد إطار معدني كبیر ُیسمى "أسطوانة  ثم تخرج البروتونات من مسار األشعة

األشعة" والذي یقوم بتدویر الفوھة حول المریض أثناء العالج. تم تصمیم الجھاز لتوجیھ حزم البروتونات بزوایا دقیقة للغایة 
 والتي یتم تحدیدھا بواسطة الطبیب.
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 Mayfield Clinic© صورة:

 
 كیف یختلف العالج بالبروتونات عن العالج اإلشعاعي التقلیدي؟

كال والعالج اإلشعاعي لھ نفس الھدف: وھو إتالف الشفرة الوراثیة للخالیا السرطانیة حتى ال تنمو وتنتشر.  كال النوعین من
 النوعین من العالج یوجھان األشعة عبر الجلد بدون أي ألم من جھاز موجود خارج الجسم. 

 
نوع الطاقة المستخدمة في كٍل منھما. ویكمن االختالف الجوھري بین العالج بالبروتونات والعالج اإلشعاعي التقلیدي في 

استخدام  ولقد دأب األطباء علىلعالج األورام.  (التي تسمى أیًضا األشعة السینیة) الفوتوناتیستخدم العالج اإلشعاعي التقلیدي 
 عام. 100العالج اإلشعاعي التقلیدي لعالج األورام منذ أكثر من 

  
(جسیمات أصغر من الذرة موجودة في نواة كل ذرة). وھو أقل شیوًعا، ولكن یتم  البروتوناتأما العالج بالبروتونات فیستخدم 

استخدامھ منذ عقود في عدد قلیل من المؤسسات. أدت التطورات الحدیثة في التقنیات الخاصة بأشعة البروتونات إلى زیادة 
 الطویلة األجل الناجمة عن العالج.فعالیة ھذا العالج أكثر من أي وقت مضى في الحد من اآلثار القصیرة و

 
 العالج اإلشعاعي التقلیدي العالج بالبروتونات

 یقتل الخالیا السرطانیة عن طریق إتالف شفرتھا الوراثیة یقتل الخالیا السرطانیة عن طریق إتالف شفرتھا الوراثیة
 السینیة)یستخدم قدر كبیر من طاقة الفوتونات (األشعة  یستخدم طاقة البروتونات

 ٪80 حوالي) بعد تنتشر لم التي الصلبة األورام مع یُستخدم
من جمیع أورام األطفال). ال ُیستخدم لعالج سرطانات الدم 

 (ابیضاض الدم (اللوكیمیا)، اللمفومة وورم نقي العظام).

ُیستخدم مع معظم أنواع األورام والسرطانات، بما في ذلك 
 سرطانات الدم

من اإلشعاع إلى الورم، مع نسبة ضئیلة یبعث جرعة عالیة 
 من اإلشعاع إلى األنسجة السلیمة

یبعث جرعة من اإلشعاع إلى كل شيء في مساره، بما في 
 ذلك األنسجة السلیمة 

جرعة قلیلة 
 أمام الورم

 حزمة البروتونات

ال تمر األشعة 
 خلف الورم

جرعة عالیة من 
البروتونات عند 

 الورم
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یقلل من اآلثار الجانبیة على المدى القصیر والمضاعفات 
 على المدى الطویل

 القصیرمن المرجح أكثر أن ُیسبب آثاًرا جانبیة على المدى 
 ومضاعفات على المدى الطویل

 
 ما ھي الحاالت التي یمكن عالجھا بواسطة العالج بالبروتونات؟

ُیستخدم العالج بالبروتونات لعالج األورام الصلبة التي تتسم بشكل واضح المعالم والتي لم تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. 
 نقي العظم. ال یستخدم لعالج سرطانات الدم مثل اللوكیمیا وورم

 
 

 وبوجھ عام، ُیمكن استخدام العالج بالبروتونات لعالج:
 أورام الدماغ •
 ساركومة یوینغ •
ةاللمفومة الھودجكینّیة و •  اللمفومة الَالھودجكینیَّ
 الورم األرومي العصبي •
 الساركومة العضلیة المخططة •
 ساركومة األنسجة الرخوة •
 ساركومة العظام •
 (ورم الكلى) ورم ویلمز •

 
 یمكن استخدام العالج بالبروتونات أحیانًا إلتالف ورم ما قد یكون ُمقاوًما للعالج اإلشعاعي التقلیدي.  

 
یمكن لألطفال من جمیع األعمار تلقي العالج بالبروتونات. سیحصل األطفال الصغار على مھدئ خفیف لمساعدتھم على 

 االستلقاء بثبات ودون حركة أثناء العالج.
 

 م العالج بالبروتونات لعالج أمراض السرطان في الطفولة؟لماذا ُیستخد
قد یكون العالج اإلشعاعي التقلیدي فعاالً للغایة. ولكنھ، لألسف، قد یسبب آثاًرا جانبیة ضارة، مثل تأخر النمو، نقص 

الھرمونات، التأثیر على العظام واألنسجة العضلیة، وفقدان السمع و/أو اإلضرار بالغدد اللعابیة. ھذه اآلثار الجانبیة قد تشكل 
 أجسادھم وأدمغتھم ال تزال تنمو وتتطور.  ضرًرا بشكل خاص لألطفال، حیث

 
لذا ُیعد العالج بالبروتونات بدیالً ممتاًزا للعالج اإلشعاعي التقلیدي، ألنھ یحد من تعرض األنسجة واألعضاء السلیمة والنامیة 

 إلى اإلشعاع. 
 

 ما ھي اآلثار الجانبیة على المدى القصیر والطویل للعالج بالبروتونات؟
سیقوم فریق الرعایة الخاص بطفلك بمساعدتك في توقع اآلثار الجانبیة على المدى القصیر والطویل للعالج بالبروتونات التي 

قد یتعرض لھا طفلك. ویعتمد أكثرھا على الجزء الذي تتم معالجتھ من الجسم، وحجم الورم، وطبیعة األنسجة السلیمة 
 ى عالًجا كیماوًیا في نفس الوقت. المجاورة للورم، وعما إذا كان طفلك یتلق

 
وعادة ما تكون اآلثار الجانبیة على المدى القصیر محدودة للغایة. وقد تشمل تھیج الجلد، الغثیان والتعب. وقد یتعرض 
 المرضى الذین یتلقون أشكاالً أخرى من عالج السرطان في نفس الوقت آلثار جانبیة إضافیة مرتبطة بتلك العالجات. 

 
تختلف اآلثار الجانبیة الناجمة عن العالج بالبروتونات على المدى الطویل. ولكنھا بصفة عامة ُتعد أقل عدًدا وِحّدة من اآلثار 

 الناجمة عن العالج اإلشعاعي التقلیدي على المدى الطویل. 
 آ


