
 أمور یجب معرفتھا حول العالج اإلشعاعي بالبروتونات

 

 من الذي سألتقي بھ أثناء عالجي بالبروتونات؟

 سوف تلتقي بمجموعة من العاملین بالمجال الطبي أثناء تحضیرك للعالج اإلشعاعي بالبروتونات.  

ھو الشخص المسؤول عن عالجك.  ھذا الطبیب مدرب على استخدام العالج اإلشعاعي  أخصائي عالج األورام باإلشعاع •
بالبروتونات لعالج األورام.  وھو مسؤول عن تخطیط عملیة عالجك بالبروتونات ورصد التقدم المحرز لدیك أثناء وبعد 

 العالج.  
 بالبروتونات. وسیقوم بتحدید مواعید االختبارات ھو الشخص الرئیسي الذي یمكنك التواصل معھ قبل بدء العالج منسق اإلحالة •

والزیارات الطبیة والعالج الخاصة بك ومساعدتك في الحصول على موافقة شركة التأمین.  ویمكنھ كذلك مساعدتك في العثور 
 على مطعم جید أو نشاط ترفیھي في المنطقة لجعل الوقت الذي تقضیھ في مركز العالج أكثر متعة.  

ھم الذین سیقدمون لك جرعاتك العالجیة الیومیة من البروتونات.  وھم مدربون على تھیئتك للعالج وتقدیم  اإلشعاعالمعالجون ب •
 العالج بالبروتونات وفًقا لخطة أخصائي عالج األورام باإلشعاع.  

 والذین سیعملون على متابعتك طوال فترة عالجك بالبروتونات. التمریض والمساعدون الطبیون •

 دث أثناء العالج اإلشعاعي بالبروتونات؟ماذا یح

 المحاكاة 

بعد اتخاذ قرار بدء العالج اإلشعاعي بالبروتونات، ھناك خطوات خاصة بالتخطیط قبل بدء العالج الفعلي.  وُیطلق على خطوة التخطیط 
، ستلتقي مع أخصائي عالج األورام األولى مصطلح المحاكاة.  تستغرق زیارة المحاكاة عادة حوالي ساعة واحدة. عند وصولك للمحاكاة

 باإلشعاع الذي یستعرض لك اآلثار الجانبیة والمخاطر، ویطلب منك أن توقع موافقة على تلقي العالج.  

وقتما یتم ذلك، فسیتعین علیك تغییر ثوبك وارتداء المریول.  إذا كان طفل یحتاج إلى تھدئة أو تخدیر كي یظل ثابًتا أثناء العالج  •
 باألشعة، فسیخضع لذلك في ھذا التوقیت.  

الحفاظ على  بعد ذلك، ستتجھ إلى غرفة المحاكاة، حیث یوجد جھاز واحد أو أكثر مخصص من أجلك.  ھذه األجھزة تساعد في •
ثبات موضعك أثناء العالج.  وھذه األجھزة الخاصة بتثبیت الموضع قد تتضمن أقنعة رأس و/أو قوالب للجسم، ُتصنع خصیًصا 

 لك، اعتماًدا على مكان الورم.  
على المنطقة التي سیتم عالجھا في جسمك.  تؤخذ الصور  CTبعد تصنیع األجھزة، ستخضع لفحص باألشعة المقطعیة  •

 اعدة المعالجین باإلشعاع في إعداد العالج الخاص بك یومًیا.  لمس

 تخطیط العالج 

الخطوة التالیة بعد المحاكاة ھي وضع خطة عالجك بالبروتونات والتي ستستخدم لتقدیم عالجك الیومي.  تتضمن خطة العالج تفاصیالً 
اء العالج.  وبعض األورام یتم عالجھا على أفضل نحو حول حجم وشكل ووضعیة كل حزمة من حزم أشعة البروتونات المستخدمة أثن

من خالل الجمع بین العالج بالبروتونات مع العالج باألشعة السینیة. تخطیط العالج یعتبر عملیة معقدة یشارك فیھا أخصائي عالج 
اس الجي، ُیطلق علیھم "فنّي قیاألورام باإلشعاع، وأخصائییون في الفیزیاء الطبیة، ومساعدون مدربون بشكل خاص على التخطیط الع

 الجرعات".   وفي أي مكان، قد یستغرق تخطیط العالج ما بین بضعة أیام إلى بضعة أسابیع.  

 محاكاة التحقق

بعد اكتمال خطة العالج الخاصة بك، فسوف تعود إلى مركز العالج بالبروتونات إلجراء محاكاة التحقق (یرجى مالحظة أنھ إذا كان 
وبحاجة إلى التخدیر قبل تلقي العالج، فسیتم الجمع بین ھذه الخطوة مع أول زیارة عالج یومیة).  تعتبر محاكاة التحقق  المریض طفالً 

بمثابة "اختبار تجریبي" للعالج الفعلي.  خالل ھذه الزیارة، سیتم نقلك إلى غرفة العالج بالبروتونات ووضعك على طاولة العالج 



التي تم إعدادھا لك خالل زیارة المحاكاة.  یتم التقاط صور باألشعة السینیة للتأكد من أن حزمة  باستخدام أجھزة تثبیت الموضع
البروتونات تستھدف الورم بدقة، ولكن دون أن تنبعث أي حزمة فعلیة من البروتونات.  سیقوم الطبیب والفیزیائي بمراجعة صور األشعة 

اة التحقق للتأكد من أن خطة العالج قد ُطبقت بشكل صحیح.  تستغرق ھذه المرحلة من السینیة وغیرھا من المعلومات المستمدة من محاك
 دقیقة. 60إلى  30

 جلسات العالج الیومیة

عقب إجراء محاكاة التحقق، سوف تتلقى جدوالً زمنًیا لجلسات العالج الیومیة الخاصة بك.  یتم إجراء جلسة العالج بالبروتونات عادًة 
دقیقة لتسجیل الدخول وتغییر  15خمسة أیام في األسبوع.  رجاًء ضع في حسبانك الوصول في وقت مبكر بنحو مرة واحدة یومًیا، 

مالبسك بمریول المستشفى إذا كان عالجك یتطلب ذلك.  إننا ندرك مدى قیمة وقتك ونبذل قصارى جھدنا لاللتزام بالمواعید المحددة.  
سبب حاالت طارئة أو مشكالت فنیة.  ونحن نقدر تفھمكم وسنبذل قصارى جھدنا إلبالغكم ومع ذلك، في بعض األحیان، قد یحدث تأخیر ب

دقیقة، یتم قضاء معظمھا في في تعدیل وضعك لتلقي العالج والتقاط  30بكل جدید أوالً بأول.  تستغرق جلسة العالج الیومیة عادة نحو 
 3قة.  لكن الوقت المستغرق في الواقع لتلقي إشعاع البروتون ال یتجاوز صور األشعة السینیة، والفحوصات للتأكد من استھداف الورم بد

 دقائق فحسب. 5إلى 

 زیارات الطبیب "أثناء العالج"

أثناء تلقیك العالج بالبروتونات، سترى أخصائي عالج األورام باإلشعاع كل أسبوع.  ھذه الزیارات عادة ما تتم مباشرة بعد تلقي إحدى 
الیومیة في یوم معین یتم تحدیده في بدایة العالج الخاص بك.  وخالل ھذه الزیارة، سیقوم أخصائي عالج األورام جلسات العالج 

 جباإلشعاع بفحصك بحًثا عن أیة آثار جانبیة من العالج، وُیجیب عن أیة استفسارات أو مسائل طبیة قد تنشأ.  تستغرق الزیارة أثناء العال
حدث، في أي وقت خالل فترة العالج الخاص بك، وأن نشأت مشكلة ما أو كانت لدیك أسئلة، فإن ھناك طبیًبا دقیقة.  إذا  15عادة حوالي 

متاًحا دوًما لرؤیتك، سواًء كانت لدیك زیارة مقررة لذلك الیوم، من عدمھ.  فقط أبلغ المعالج باإلشعاع أو الممرضة، وسیقومون بدورھم 
 بإبالغ الطبیب.

 

 الفوتونات (األشعة السینیة) كجزء من عالجھم المرضى الذین یتلقون

ھناك عدد قلیل من المرضى، یكون أفضل عالج إشعاعي بالنسبة لھم مزیًجا من البروتونات مع العالج اإلشعاعي التقلیدي باستخدام 
ة العالج بالفوتونات في غرفالفوتونات (والتي تسمى أیًضا باألشعة السینیة).  بالنسبة لھؤالء المرضى، فإنھم یتلقون جرعات العالج 

)، والتي تقع على بعد حوالي میالً ونصف من Precision Radiotherapyاإلشعاعي بالفوتونات لدینا، بقسم العالج اإلشعاعي الدقیق (
العالج ).  وبالنسبة لألطفال الذین یحتاجون إلى تخدیر قُبیل العالج، فإنھم سیتلقون Proton Centerمركز العالج بالبروتونات (

) والذي یقع على بعد حوالي University of Cincinnati Medical Centerبالفوتونات في المركز الطبي التابع لجامعة سینسیناتي (
دقیقة من مركز العالج بالبروتونات.  ال تتم جلسات العالج بالبروتونات والفوتونات في نفس الیوم، حیث یتلقى المریض العالج إما  30

 ات أو بالفوتونات ولكن لیس كلیھما مًعا.  سیناقش طبیبك إذا ما كان سیتم استخدام ھذا النھج الخلیط لعالجك من عدمھ.بالبروتون

 

 فترات الراحة أثناء العالج

جات رغم أن معظم المرضى یتلقون العالج بالبروتونات خمسة أیام في األسبوع، إال أن ھناك أوقاًتا یتم فیھا انقطاع العالج وتقدیم عال
أقل.  وفي بعض الحاالت، قد یكون من الضروري وضع فترة راحة في جدول العالج بسبب اآلثار الجانبیة التي قد تنشأ أثناء العالج.  

وفي أحیان أخرى، قد تحتاج أجھزة العالج بالبروتونات إلى الصیانة.  وھناك عطالت محدودة للغایة، ُیغلق فیھا مركز العالج 
ذلك، فإننا نراعي رغبتك في استكمال جلسات العالج الخاصة بك في أسرع وقت ممكن، وسنبذل كل ما بوسعنا لتقلیل  بالبروتونات.  ومع

 ھذه الفترات ألدنى حد.

 بعد العالج/المتابعة



ى أیة آثار لبمجرد االنتھاء من العالج بالبروتونات الخاص بك، یتم وضع الترتیبات الالزمة للمتابعة لتقییم نجاح العالج والسیطرة ع
جانبیة یحتمل ظھورھا.  ھذه المتابعة ستعتمد على ظروفك الشخصیة وسیتناقش أخصائي عالج األورام باإلشعاع معك حول ھذه 

 التفاصیل.

 بمن یمكنني االتصال عند وجود أسئلة؟

ا في االتصال بنا إذا كان بوسعنھناك فریق كبیر من األخصائیین الُمشاركین في تخطیط وتقدیم العالج الخاص بك.  رجاًء ال تتردد 
 مساعدتك بأي شكل من األشكال.
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