
 مسرد للمصطلحات الشائعة للعالج اإلشعاعي بالبروتونات

بعد أن یتم تولید البروتونات، یتم توجیھھا إلى أسطوانة األشعة وغرفة أسطوانة األشعة، بواسطة سلسلة من المغناطیسات  -مسار األشعة 
 یطلق علیھا مسار األشعة.

 أحد أنواع األجھزة المستخدمة إلنتاج أشعة البروتونات.   -سیكلوترون (معجل ذري) 

عضو في فریق العالج بالبروتونات والذي یساعد أخصائي عالج األورام باإلشعاع وفیزیائّي اإلشعاع في وضع  -فّني قیاس الجرعات 
 خطة العالج بالبروتونات.

حول المریض أثناء العالج اإلشعاعي بالبروتونات، ُموجًھا أشعة البروتونات إلى الورم.  یكون إطار معدني كبیر یدور  -أسطوانة األشعة 
 معظم أسطوانة األشعة ُمختفًیا خلف جدران غرفة العالج وغیر مرئي بالنسبة للمریض.

 الغرفة التي یتلقى فیھا المریض العالج اإلشعاعي بالبروتونات. -غرفة أسطوانة األشعة 

یتم فحص المرضى الذین یتلقون العالج اإلشعاعي بالبروتونات أسبوعًیا بواسطة أخصائي عالج األورام باإلشعاع  -العالج  زیارة أثناء
 لمتابعة آثار العالج.  وُیشار إلى ذلك باسم زیارة أثناء العالج.

وعلى عكس األشعة السینیة التي تستمر في  أحد أنواع اإلشعاع الذي یستخدم نواة ذرة الھیدروجین لعالج السرطان.  -أشعة البروتونات 
التوغل عبر الجسم بعد الوصول إلى الورم، فإن البروتونات یمكن تركیزھا بحیث تتوقف داخل الجسم، لتجنیب األنسجة الطبیعیة من 

 التعرض لإلشعاع.

 األورام األخرى.طبیب متخصص في استخدام العالج اإلشعاعي لعالج السرطان و -أخصائي عالج األورام باإلشعاع 

فیزیائي متخصص ُمدرب على استخدام اإلشعاع ألغراض طبیة.  یضطلع فیزیائي اإلشعاع بعدد من المسؤولیات  -فیزیائي اإلشعاع 
 تتضمن صیانة وحدة العالج بالبروتونات، والمساعدة في التخطیط للعالج اإلشعاعي، وضمان جودة العالج بالبروتونات.

ؤول عن تقدیم العالجات الیومیة بالبروتونات وفًقا لخطة العالج التي یضعھا أخصائي عالج األورام باإلشعاع  مس -المعالج باإلشعاع 
وكل یوم، یقومون بوضع المریض في غرفة أنبوب األشعة على طاولة العالج، وإجراء الفحوصات للتأكد من موضع المریض، وتشغیل 

 الجھاز الذي یصدر أشعة البروتون.

أحد أنواع عالج السرطان، والذي یستخدم األشعة السینیة أو البروتونات لقتل خالیا السرطان عن طریق تثبیط قدرتھا  -شعاعي العالج اإل
 على االنقسام والنمو.

أحد أعضاء الفریق والذي یتواصل مع المریض قبل بدء العالج بالبروتونات.  كما ُیساعد في جدولة المواعید،  -منسق اإلحالة 
رات والحصول على السجالت الطبیة من أیة مراكز أخرى تم فیھا عالج المریض.  كما یمكنھ مساعدة المرضى الذین قد االختبا

 یحتاجون إلى سكن أو وسائل مواصالت أثناء تلقي العالج.

عدة أجھزة مصنوعة الخطوة األولى في التخطیط للعالج اإلشعاعي بالبروتونات ألي مریض.  أثناء المحاكاة، حیث یوجد  -المحاكاة 
خصیًصا من أجلك لتساعد في الحفاظ على ثبات موضعك أثناء العالج الیومي، وكذلك إجراء نوع معین من األشعة المقطعیة على 

 المنطقة الخاضعة للعالج.

عدد جلسات  ویتضمن ذلكجمع الوصفات الطبیة ومعاییر آلیة العالج التي تحدد كیفیة تقدیم العالج اإلشعاعي بالبروتونات.  -خطة العالج 
العالج، وجرعة اإلشعاع الموصوفة، وكیفیة وضع المریض، وحسابات تبین بالتفصیل كیفیة توزیع إشعاع البروتون داخل الورم 

 واألنسجة المحیطة بھ.

ض إلى ج.  یتم نقل المریتحدث بعد المحاكاة ولكن قبل البدء فعلًیا في العالج. أي أنھا بمثابة "اختبار تجریبي" للعال -محاكاة التحقق 
غرفة العالج ووضعھ على طاولة العالج.  یتم التقاط صور باألشعة المقطعیة للتأكد من أن حزمة البروتونات تستھدف الورم بدقة، 



والتحقق من االلتزام بكافة معاییر خطة العالج للتأكد من كونھا ُطبقت بشكل صحیح.  ولكن دون أن تنبعث أي حزمة فعلیة من 
 روتونات.الب

نوع من اإلشعاع یمكن أن یمر من خالل الجسم وخارجھ.  یمكن استخدام األشعة السینیة بجرعات صغیرة اللتقاط صور  -األشعة السینیة 
 لألعضاء والعظام الداخلیة لشخص ما.  ویمكن استخدامھا بجرعات أكبر في عالج األورام.

 


