دليل
للمر�ضى

العالج الإ�شعاعي التداخلي
الإنتقائي SIRT
ل�سرطان الكبد بوا�سطة الكريات
الدقيقة امل�شعة
®SIR-Spheres
microspheres

تقدم �شركة �سريتك�س الطبية املحدودة ( )Sirtexهذا الكرا�س للمر�ضى وذويهم لتوفر لهم نظرة �شاملة حول العالج
الإ�شعاعي التداخلي الإنتقائي بوا�سطة ا�ستخدام الكريات الدقيقة امل�شعة .SIR-Spheres microspheres
للإ�ستف�سار عن حاالت خا�صة متعلقة بو�ضعكم ال�صحي يرجى التوا�صل مع الطبيب الذي يقوم بالإ�شراف على عالجكم

مقدمة
مت تنفيذ هذا الكرا�س خ�صي�ص ًا للمر�ضى الذين ميكن معاجلتهم بوا�سطة
العالج الإ�شعاعي التداخلي الإنتقائي �أو املر�ضى املمكن �إقرتاح هذا العالج
عليهم ( SIRTامل�سماة �أي�ضاً radioembolisation ,وقد الأ�شعة
التداخلية) عربا�ستخدام الكريات الدقيقة امل�شعة SIR-Spheres
.microspheres
الكرا�س يقدم لكم معلومات حول الكريات الدقيقة امل�شعة SIR-Spheres

 microspheresوحول ا�سلوب العالج بالأ�شعة التداخلية الإنتقائية  ،SIRTكما يعر�ض
احتماالت التعر�ض لأعرا�ض جانبية ويجيب على بع�ض الأ�سئلة التي قد تكون لديكم واملتعلقة
بهذه الطريقة الإبتكارية للعالج.
�إذا كانت لديكم �أ�سئلة �إ�ضافية حول �إجر�آت  ,SIRTميكنكم توجيه هذه الأ�سئلة لطبيبكم �أو للممر�ضني .كما بو�سعكم
اي�ض ًا توجيه اية �أ�سئلة قد تكون لديكم خا�صة املتعلقة بو�ضعكم ال�صحي للطبيب امل�شرف على العالج .

ماذا تعني طريقة العالج بالأ�شعة التداخلية الإنتقائية  SIRTوما هي الكريات
الدقيقة امل�شعة SIR-Spheres microspheres؟
طريقة عالج �سرطان الكبد  SIRTتهدف لإي�صال ماليني الكريات الدقيقة ذات الن�شاط
الإ�شعاعي  SIR-Spheres microspheresل�سرطان الكبد مبا�شرة.
يف الثمانينات انطلق تطوير الكريات الدقيقة امل�شعة
 SIR-Spheres microspheresيف �أ�سرتاليا.
يف عام  2002مت الرتخي�ص التنظيمي يف �أوربا والواليات املتحدة
الأمريكية .حتى الآن متت معاجلة �آالف املر�ضى يف مراكز عالج
ممتازة حول العامل.
الكريات الدقيقة امل�شعة SIR-Spheres microspheres

عالج �سرطان الكبد بوا�سطة الكريات الدقيقة امل�شعة
SIR-Spheres microspheres
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معتمدة يف عالج �سرطان الكبد الذي ال ميكن التخل�ص منه بوا�سطة
العمليات اجلراحية التقليدية .الأمر هنا يتعلق بال�سرطان الذي يبد�أ
منوه يف الكبد مبا�شرة (املعروف �أي�ض ًا ب�سرطان الكبد الأويل)� ،أو�أنواع
�أخرى من ال�سرطان منت يف �أجزاء �أخرى من اجل�سم ثم امتدت للكبد
(معروفة �أي�ض ًا ب�أ�سم �سرطان الكبد الثانوي �أو النقائل).
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ملن ينا�سب العالج بال SIRT؟
العالج بال  SIRTينا�سب ا�ستخدامه فقط للمر�ضى امل�صابني ب�سرطان
الكبد ،يف حاالت �إ�صابة الكبد ب�شكل رئي�سي بال�سرطان �أو �إ�صابة الكبد
فقط بال�سرطان.
العالج بال  SIRTال ي�ؤثر على �أنواع �أخرى من ال�سرطان خارج الكبد.
قبل عر�ض ال  SIRTعلى املري�ض ك�أ�سلوب للعالج ،يجب الأخذ ببع�ض اجلوانب
بعني الإعتبار.
اجلانب الأكرث �أهمية هو �أن يكون الكبد بحالة �صحية كافية و�أن يقوم بعمله بطريقة ح�سنة.
يتم الت�أكد من هذا اجلانب ب�سهولة عرب حتليل دم املري�ض.

من يقوم ب�إجناز العالج بال SIRT؟

يقوم فريق طبي بتنفيذ اجر�آت العالج بال  ،SIRTالفريق الطبي يت�ضمن طبيب ًا خمت�ص ًا بالأ�شعة التداخلية واخت�صا�صيني �آخرين مدربني
وم�ؤهلني للتعامل مع الأ�شعة

ماذا �سيفعل الفريق امل�شرف على عالجي بال  SIRTقبل البدء بالعالج؟
قبل البدء يقوم الفريق امل�شرف على العالج ب�س�ؤالك عن تاريخ الإ�صابة ال�سابقة بال�سرطان وعن الظروف الطبية الأخرى.
بعد ذلك �سيتم �إجراء عدد ًا من الفحو�صات الأولية للت�أكد من عدم خطورة العالج بال  SIRTعليكم.
يف العادة يخ�ضع املر�ضى لإجرائني حتت التخدير املو�ضعي.
الإجرائني يت�ضمنان عم ًال �إ�شعاعي ًا يطلق عليه ت�سمية � angiogramصو َر ٌة وِ عائِ َّية.
الهدف من ال�صورة الأوىل والتي يطلق عليها ا�سم (تخطيط) �أي�ضاً،هو تهيئة الكبد للعالج بال .SIRT
�أثناء �إجراء التخطيط يقوم الإخت�صا�صي بالأ�شعة التداخلية بغلق �أوعية للتقليل للحد الأدنى من انتقال الكريات الدقيقة امل�شعة
 microspheresخارج الكبد (للمعدة �أو املعي ،على �سبيل املثال).
�إ�ضافة لذلك �سيعطيكم كمية م�شعة �ضئيلة (كرية دقيقة م�شعة اختبارية) وذلك لتحديد كمية الدم املتدفقة من الكبد للرئة.
�إذا �أدت هذه الفحو�صات الأولية لنتائج مقبولة� ،ست�ساعد هذه النتائج لتحديد كمية اجلرعة املكونة من الكريات الدقيقة امل�شعة التي
�سيتناولها املري�ض.
يعقب ذلك تناول املري�ض الكريات الدقيقة امل�شعة  SIR-Spheres microspheresاملخ�ص�صة للعالج يف �إجراء ثاين ،هذا الإجراء يتم
عادة بعد �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني من �إمتام الفحو�صات الأولية.
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كيف يتم �إدخال الكريات الدقيقة امل�شعة

الكبد

 SIR-Spheres microspheresجل�سم
املري�ض؟

عادة يتم �إحداث ثقب �صغري يف �شريان ب�أعلى الفخذ بوا�سطة طبيب ًا خمت�ص ًا بالأ�شعة
التداخلية .بعد ذلك يتم �إدخال انبوب �صغري مرن (ي�سمى اي�ض ًا ق�سطرة) عرب ال�شريان حتى
ي�صل للكبد.
من خالل هذه الق�سطرة يتم حقن الكريات الدقيقة امل�شعة SIR-Spheres microspheres
للمري�ض.
هذا الإجراء بالكامل ميكن �أن ي�ستغرق  90دقيقة تقريباً� .أثناء هذا الإجراء �ست�شعر بالتعب،
لكن بالرغم من ذلك ميكنك �أن تتحادث مع الطبيب املعالج والفريق.

كيف تعمل الكريات الدقيقة امل�شعة

حقن الكريات الدقيقة امل�شعة
SIR-Spheres
microspheres

SIR-Spheres microspheres؟

�صورة جمهرية �إلكرتونية للكريات الدقيقة

طريقة ال  SIRTتو�صل الإ�شعاع (الأ�سلوب املتبع غالب ًا يف عالج ال�سرطان) مبا�شرة لداخل
�سرطان لكبد م�ستفيد ًا من طرق و�صول الدم لهذه الأورام ال�سرطانية .الن�سيج الطبيعي
للكبد يح�صل على  90%من �إمداداته بالدم عرب وريد الباب ،هذا الوريد يح�صل على الدم
من املعي ،بينما حت�صل �سرطان الكبد على  90%من �إمداداته من الدم عرب ال�شريان
الكبدي.

SIR-Spheres microspheres
يتم حقن الكريات الدقيقة امل�شعة  SIR-Spheres microspheresب�شكل مبا�شر
داخل الأورام عرب ال�شريان الكبدي ،هكذا يقلل تعر�ض ن�سيج الكبد املحيطة بالورم لأية
�أ�ضرار .القطر التقريبي لغالبية الكريات الدقيقة امل�شعة هو  32ميكرومرت (يرتاوح بني  20و
 60ميكرومرت) ،يعادل ثلث عر�ض �شعرة من الإن�سان.
الكريات الدقيقة �صغرية لدرجة ت�سمح لها بالتدفق عربال�شرايني الكبدية ،لكنها �أكرب من �أن تعرب الأوعية الدموية ال�صغرية داخل الورم،
حيث تبقى عالقة ب�شكل دائم يف الن�سيج ال�سرطاين.

الكريات الدقيقة امل�شعة  SIR-Spheres microspheresحتتوي على العن�صر الن�شط امل�شع  Yttrium-90والذي يوفر �أ�شعة بيتا
التي ي�سري �إ�شعاعها م�سافات ق�صرية ن�سبي ًا :مبعدل  2,5ملليمرت لن�سيج اجل�سم الب�شري.
عمر الن�صف للعن�صر امل�شع  Yttrium-90يقدر بيومني ون�صف تقريب ًا ،لذلك تتمكن معظم الإ�شعاعات (�أكرث من  )97%من الو�صول
للأورام يف الأ�سبوعني الأوليني من بدء العالج.
نتيجة نقل الكريات الدقيقة امل�شعة  SIR-Spheres microspheresمبا�شرة داخل الأورام ،ميكن زيادة كمية الأ�شعة امل�ستخدمة يف
مو�ضع حمدد ،وذلك على عك�س �أ�ساليب الطرق التقليدية يف العالج اخلارجي بالأ�شعة.
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ما هي الفوائد املمكنة من الكريات الدقيقة امل�شعة
SIR-Spheres microspheres؟
تو�ضح البيانات ال�سريرية ب�أن ا�ستخدام الكريات الدقيقة امل�شعة  SIR-Spheres microspheresبجانب العالج الكيميائي يف
معاجلة �سرطان الكبد املنت�شر عرب �سرطان امل�ستقيم ،ت�ؤدي لت�صغري �أحجام الأورام ب�شكل قوي مقارنة بحاالت العالج الكيميائي فقط.
كما ت�ؤدي لتح�سني نوعية حياة املر�ضى وتزيد يف معدالت �أعمارهم املتوقعة.
لدى عدد قليل من املر�ضى ،ي�ؤدي العالج لت�صغري الأورام يف الكبد لدرجة كبرية ميكن معها �إزالتها من خالل عمل جراحي يف
وقت مت�أخر.
�أما بالن�سبة للمر�ضى الذين مل تعد النقائل املنت�شرة يف �أكبادهم عن طريق �سرطان امل�ستقيم تتجاوب مع العالج الكيميائي ،فقد مت
ا�ستخدام الكريات الدقيقة امل�شعة  SIR-Spheres microspheresيف عالجهم بنجاح مما �أدى لت�صغري حجم النقائل عندهم و�إطالة
�أعمارهم .يف املن�شورات العلمية يوجد الكثري من الإ�صدارات التي تتحدث عن ا�ستخدام الكريات الدقيقة امل�شعة SIR-Spheres
 microspheresيف عالج املر�ضى امل�صابني بنقائل الكبد �أو �سرطان الكبد الأويل.

هل يجب �أن �أنهي العالج الكيميائي حني �أُعالج بال SIRT؟
عموم ًا يتم توقيف العالج الكيميائي عن معظم املر�ضى �أ�سبوعني قبل بدء العالج بال  SIRTوحتى �أ�سبوعني بعد �إنهائها.
طبيب الأورام �سيقرر حول �ضرورة �إنهاء عالجكم الكيميائي يف هذه احلالة.

ماذا يحدث بعد �أن �أتلقى العالج بال SIRT؟
بعد العالج بال  SIRTيتبع م�سح دقيق للت�أكد من �أن الكريات الدقيقة امل�شعة  SIR-Spheres microspheresقد مت حقنها بنجاح
للكبد� .سيتم و�ضعك �أي�ض ًا حتت املراقبة لعدة �ساعات بعد العالج ،وذلك حتى يت�أكد الفريق الطبي على عدم تعر�ضك لتعقيدات �أو
�أعرا�ض جانبية تتطلب مداواة �إ�ضافية.
ولأنك تلقيت عالج ًا بالأ�شعة الن�شطة ،يجب عليك يف ال� 24ساعة الأوىل من العالج بال  SIRTمراعاة بع�ض الإجراءات الوقائية
الب�سيطة .هذه الإجراءات تت�ضمن �أن تقوم بغ�سل اليدين جيد ًا بعد �إ�ستخدام دورة املياه .كما تت�ضمن التخل�ص من �أي �سوائل يطرحا
اجل�سم مثل الدم والبول والرباز يف دورة املياه.
الفريق الطبي �سيزودك باملعلومات الالزمة حول هذه الإجراءات الإحرتازية .عالوة على ذلك يقوم الفريق الطبي مبراقبة حت�سن و�ضعك
ال�صحي من خالل فحو�صات للدم و�إجراء �صور بالأ�شعة يف فرتات منتظمة زمني ًا
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ب�أي �سرعة ميكنني العودة ملنزيل بعد تلقي العالج بال SIRT؟
يتوقف ذلك على الأنظمة املتبعة حملي ًا .ميكن �أن يحتفظ بك الطبيب يف امل�ست�شفى ليلة �أو ليلتني ،وذلك للت�أكد ب�أنه بعد تلقيك العالج ،مل
تنمو لديك �أية تعقيدات .يف احلاالت امل�ألوفة يتمكن املر�ضى الذين تلقوا العالج بال  SIRTمن العودة ملنازلهم بعد يوم �أو يومني .كما
يعودون قريب ًا ملمار�سة حياتهم الطبيعية والقيام ب�أن�شطتهم اليومية املعتادة.

ما هي الأعرا�ض اجلانبية التي ترافق العالج بالكريات
الدقيقة امل�شعة SIR-Spheres
microspheres؟
تقريب ًا ،تت�سبب معظم طرق العالج والأدوية ب�أعرا�ض جانبية غري مرغوبة ،بع�ض
هذه الأعرا�ض اجلانبية قد تكون طفيفة والتي ال ت�سبب لك ب�أكرث من �شعور بعدم
الراحة .لكن عدد ًا قلي ًال من هذه الأعرا�ض من املمكن �أن يكون جدي ًا .يت�أثر كل
�إن�سان ب�شكل خمتلف من �أ�سلوب العالج.
يعاين الكثري من املر�ضى من �آالم يف البطن و�/أوالغثيان ،ولكن عادة تهد�أ هذه احلالة بعد
وقت ق�صري و�/أو بعد تناول الأدوية ب�شكل دوري منتظم.
يتعر�ض الكثري من املر�ضى لإرتفاع طفيف يف درجات احلرارة ،وقد تدوم هذه احلالة ملدة �أ�سبوع ،كما يتعر�ضون �أي�ض ًا ل�شعور
بالتعب وهذه احلالة قد ت�ستمر لعدة �أ�سابيع .ك�إجراء احرتازي ميكن �أن يعطيكم الطبيب �أدوية �إ�ضافية �ضد الآالم وااللتهابات والغثيان
والتقرحات وذلك ملنع حدوث هذه الأعرا�ض اجلانبية �أو التقليل من ت�أثريها.

ما هي التعقيدات التي قد تن�ش�أ نتيجة العالج بالكريات الدقيقة امل�شعة
SIR-Spheres microspheres؟
حاالت نادرة قد حتدث رغم اخلربة اجليدة لدى الفريق امل�شرف على العالج ،وهي �أن يت�سرب عدد �ضئيل من الكريات الدقيقة امل�شعة
نحو �أجزاء �أخرى من ج�سم املري�ض ب�شكل غري مق�صود ،مثالً ،املرارة املعدة ،املعي �أو البنكريا�س .حني ت�صل الكريات الدقيقة امل�شعة
 SIR-Spheres microspheresلهذه الأجزاء من اجل�سم ,ف�إنه من املمكن �أن تت�سبب بحدوث �إلتهابات يف املرارة (احلوي�صلة
ال�صفراوية) �أو �إلتهابات يف املعدة �أو �إلتهابات يف املعي (الإثناع�شري) .هذه التعقيدات نادرة احل�صول ،لكن عند وقوع �أحدها يجب
بهذه احلالة �إجراء عالج �إ�ضايف.
الفريق الطبي املعالج مت تدريبه خ�صي�ص ًا ،للتقليل من خماطر هذه التعقيدات وملنع ح�صولها.
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ماذا يجب �أن �أفعل ،حني �أكت�شف لدي �أحد الأعرا�ض اجلانبية؟
حني ت�شعر ب�أنك تت�أثر ب�أحد العوار�ض اجلانبية ،ف�سيكون مهم ًا �أن تتوا�صل مع طبيبك �أو املمر�ضني� .سيقوم طبيبك بو�صف الأدوية
الالزمة لرفع املعاناة .من النادر �أن ت�شكل الأعرا�ض اجلانبية خطر ًا على حياة املري�ض ،بالرغم من ذلك من املهم �أن تقوم ب�إبالغ طبيبك
ب�سرعة عن �أية حالة �أو ردة فعل غري مرغوبة.

هل �س�أتعر�ض لت�ساقط ال�شعر �أثناء العالج؟
حتى اليوم مل ت�سجل �أية حالة عن ت�ساقط ال�شعر (ال�صلع) بعد العالج بالكريات الدقيقة امل�شعة � .SIR-Spheres microspheresإذا
كنت تتلقى العالج الكيميائي فرمبا يت�سبب ذلك العالج بت�ساقط ال�شعر لديك ،ولكن بكامل الأحوال لن يفاقم العالج بالكريات الدقيقة
امل�شعة  SIR-Spheres microspheresمن حالة ت�ساقط ال�شعر.

هل هناك �أ�شياء يجب علي تفاديها؟
ال ميكن عالج الن�ساء احلوامل  SIRTكما ال يجب القيام باحلمل خالل ال�شهرين اللذان يعقبان العالج ،لأن ذلك من املمكن �أن ي�ؤدي
لأ�ضرار على اجلنني ال ميكن تغيريها فيما بعد.
�أثناء هذه الفرتة يجب على املري�ضة ا�ستخدام الو�سائل الفعالة لتجنب احلمل .يف �أول �أ�سبوعني يعقبان العالج ال ميكن للمر�أة املر�ضعة
�أن تقوم بالر�ضاعة ،كما ال ميكن للمر�ضعة �أن تقوم ب�ضخ احلليب يف �إناء (مثالً) لتغذية الر�ضيع.

هل يجب علي تغيري الأطعمة وامل�شاريب التي �أتناولها؟
ال .ميكنك ،بل يجب عليك �أن تتابع تناول الأطعمة وامل�شاريب املعتادة.
�إن تناول الكمية الكافية من الغذاء ،وخا�صة من ال�سوائل� ،ست�ساعدك على العودة ملمار�سة ن�شاطاتك املعتادة يف حياتك اليومية.
فيما يتعلق بامل�شروبات الكحولية ،طبيبك هو �أف�ضل من ُيعلمك حول ا�ستهالكها

�أين ميكنني احل�صول على العالج بالكريات الدقيقة امل�شعة
SIR-Spheres microspheres؟

ميكنك طلب معلومات مف�صلة حول �أقرب مركز للعالج من �صفحة �شركة �سريتك�س على ال�شبكة.
(.)www.sirtex.com

دليل لعالج �سرطان الكبد بالأ�شعة الإنتقائية الداخلية  SIRTب�إ�ستخدام ال

SIR-Spheres® microspheres
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�سريتك�س هي �شركة عاملية يف علم الأحياء ،تقوم بتطوير وت�سويق عالجات فعالة �ضد الأورام وذلك عرب �إ�ستخدام تقنية الأجزاء
الدقيقة املبتكرة.
للح�صول على معلومات �إ�ضافية حول �شركة �سريتك�س ميكنكم التوا�صل معنا:
�سريتك�س الطبية الأوربية امل�ساهمة – �أملانيا ،بون

�سريتك�س الطبية املحدودة – �أو�سرتاليا� ،سيدين
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Fax: +49 228 1840 735
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