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العالج الإ�سعاعي التداخلي 
SIRT الإنتقائي 

 ل�سرطان الكبد بوا�سطة الكريات 
 الدقيقة امل�سعة 

 SIR-Spheres®

microspheres

تقدم �سركة �سريتك�س الطبية املحدودة )Sirtex( هذا الكرا�س للمر�سى وذويهم لتوفر لهم نظرة �ساملة حول العالج 
.SIR-Spheres microspheres  الإ�سعاعي التداخلي الإنتقائي بوا�سطة ا�ستخدام الكريات الدقيقة امل�سعة

لالإ�ستف�سار عن حالت خا�سة متعلقة بو�سعكم ال�سحي يرجى التوا�سل مع الطبيب الذي يقوم بالإ�سراف على عالجكم
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مقدمة
مت تنفيذ هذا الكرا�س خ�سي�سًا للمر�سى الذين ميكن معاجلتهم بوا�سطة 

العالج الإ�سعاعي التداخلي الإنتقائي اأو املر�سى املمكن اإقرتاح هذا العالج 
عليهم )SIRT امل�سماة اأي�سًا، radioembolisation وقد الأ�سعة 

 SIR-Spheres التداخلية( عربا�ستخدام الكريات الدقيقة امل�سعة
.microspheres

 SIR-Spheres الكرا�س يقدم لكم معلومات حول الكريات الدقيقة امل�سعة
microspheres وحول ا�سلوب العالج بالأ�سعة التداخلية الإنتقائية SIRT، كما يعر�س 

احتمالت التعر�س لأعرا�س جانبية ويجيب على بع�س الأ�سئلة التي قد تكون لديكم واملتعلقة 
بهذه الطريقة الإبتكارية للعالج.

اإذا كانت لديكم اأ�سئلة اإ�سافية حول اإجراآت SIRT، ميكنكم توجيه هذه الأ�سئلة لطبيبكم اأو للممر�سني. كما بو�سعكم 
اي�سًا توجيه اية اأ�سئلة قد تكون لديكم خا�سة املتعلقة بو�سعكم ال�سحي للطبيب امل�سرف على العالج . 

ماذا تعني طريقة العالج بالأ�ضعة التداخلية الإنتقائية SIRT وما هي الكريات 
الدقيقة امل�ضعة SIR-Spheres microspheres؟

طريقة عالج �سرطان الكبد SIRT تهدف لإي�سال ماليني الكريات الدقيقة ذات الن�ساط 
الإ�سعاعي SIR-Spheres microspheres ل�سرطان الكبد مبا�سرة.

 يف الثمانينات انطلق تطوير الكريات الدقيقة امل�سعة
 SIR-Spheres microspheres يف اأ�سرتاليا.

يف عام 2002 مت الرتخي�س التنظيمي يف اأوربا والوليات املتحدة 
الأمريكية. حتى الآن متت معاجلة اآلف املر�سى يف مراكز عالج 

ممتازة حول العامل.
  SIR-Spheres microspheres الكريات الدقيقة امل�سعة

معتمدة يف عالج �سرطان الكبد الذي ل ميكن التخل�س منه بوا�سطة 
العمليات اجلراحية التقليدية. الأمر هنا يتعلق بال�سرطان الذي يبداأ 

منوه يف الكبد مبا�سرة )املعروف اأي�سًا ب�سرطان الكبد الأويل(، اأواأنواع 
اأخرى من ال�سرطان منت يف اأجزاء اأخرى من اجل�سم ثم امتدت للكبد 

)معروفة اأي�سًا باأ�سم �سرطان الكبد الثانوي اأو النقائل(.

 عالج �سرطان الكبد بوا�سطة الكريات الدقيقة امل�سعة
SIR-Spheres microspheres
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 ملن ينا�ضب العالج بال SIRT؟

SIRT  ينا�سب ا�ستخدامه فقط للمر�سى امل�سابني ب�سرطان  العالج بال 
الكبد، يف حالت اإ�سابة الكبد ب�سكل رئي�سي بال�سرطان اأو اإ�سابة الكبد 

بال�سرطان. فقط 
العالج بال SIRT ل يوؤثر على اأنواع اأخرى من ال�سرطان خارج الكبد.

قبل عر�س ال SIRT على املري�س كاأ�سلوب للعالج، يجب الأخذ ببع�س اجلوانب 
الإعتبار. بعني 

اجلانب الأكرث اأهمية هو اأن يكون الكبد بحالة �سحية كافية واأن يقوم بعمله بطريقة ح�سنة.
يتم التاأكد من هذا اجلانب  ب�سهولة عرب حتليل دم املري�س.

من يقوم باإجناز العالج  بال SIRT؟
يقوم فريق طبي بتنفيذ اجراآت العالج بال SIRT، الفريق الطبي يت�سمن طبيبًا خمت�سًا بالأ�سعة التداخلية واخت�سا�سيني اآخرين مدربني 

وموؤهلني للتعامل مع الأ�سعة  

ماذا �ضيفعل الفريق امل�ضرف على عالجي  بال SIRT قبل البدء بالعالج؟
قبل البدء يقوم الفريق امل�سرف على العالج ب�سوؤالك عن تاريخ الإ�سابة ال�سابقة بال�سرطان وعن الظروف الطبية الأخرى.

بعد ذلك �سيتم اإجراء عددًا من الفحو�سات الأولية للتاأكد من عدم خطورة العالج بال SIRT عليكم.
يف العادة يخ�سع املر�سى لإجرائني حتت التخدير املو�سعي.

ة. الإجرائني يت�سمنان عماًل اإ�سعاعيًا يطلق عليه ت�سمية angiogram �سوَرٌة ِوعاِئيَّ
 .SIRT الهدف من ال�سورة الأوىل والتي يطلق عليها ا�سم )تخطيط( اأي�سًا،هو تهيئة الكبد للعالج بال

اأثناء اإجراء التخطيط يقوم الإخت�سا�سي بالأ�سعة التداخلية بغلق اأوعية للتقليل للحد الأدنى من انتقال الكريات الدقيقة امل�سعة 
microspheres خارج الكبد )للمعدة اأو املعي، على �سبيل املثال(.

اإ�سافة لذلك �سيعطيكم كمية م�سعة �سئيلة )كرية دقيقة م�سعة اختبارية( وذلك لتحديد كمية الدم املتدفقة من الكبد للرئة.

اإذا اأدت هذه الفحو�سات الأولية لنتائج مقبولة، �ست�ساعد هذه النتائج لتحديد كمية اجلرعة املكونة من الكريات الدقيقة امل�سعة التي 
املري�س. �سيتناولها 

يعقب ذلك تناول املري�س الكريات الدقيقة امل�سعة SIR-Spheres microspheres املخ�س�سة للعالج يف اإجراء ثاين، هذا الإجراء يتم 
عادة بعد اأ�سبوع اأو اأ�سبوعني من اإمتام الفحو�سات الأولية.
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 كيف يتم اإدخال الكريات الدقيقة امل�ضعة
SIR-Spheres microspheres جل�ضم 

املري�ض؟
عادة يتم اإحداث ثقب �سغري يف �سريان باأعلى الفخذ بوا�سطة طبيبًا خمت�سًا بالأ�سعة 

التداخلية. بعد ذلك يتم اإدخال انبوب �سغري مرن )ي�سمى اي�سًا ق�سطرة( عرب ال�سريان حتى 
ي�سل للكبد. 

 SIR-Spheres microspheres من خالل هذه الق�سطرة يتم حقن الكريات الدقيقة امل�سعة
للمري�س.

هذا الإجراء بالكامل ميكن اأن ي�ستغرق 90 دقيقة تقريبًا. اأثناء هذا الإجراء �ست�سعر بالتعب، 
لكن بالرغم من ذلك  ميكنك اأن تتحادث مع الطبيب املعالج والفريق.

 كيف تعمل الكريات الدقيقة امل�ضعة
SIR-Spheres microspheres؟

طريقة ال SIRT تو�سل الإ�سعاع )الأ�سلوب املتبع غالبًا يف عالج ال�سرطان( مبا�سرة لداخل  
�سرطان لكبد م�ستفيدًا من طرق و�سول الدم لهذه الأورام ال�سرطانية. الن�سيج الطبيعي 

للكبد يح�سل على %90 من اإمداداته بالدم عرب وريد الباب، هذا الوريد يح�سل على الدم 
من املعي، بينما حت�سل  �سرطان الكبد على %90 من اإمداداته من الدم عرب ال�سريان 

الكبدي.

يتم حقن الكريات الدقيقة امل�سعة SIR-Spheres microspheres ب�سكل مبا�سر 
داخل الأورام عرب ال�سريان الكبدي، هكذا يقلل تعر�س ن�سيج الكبد املحيطة بالورم لأية 

اأ�سرار. القطر التقريبي لغالبية الكريات الدقيقة امل�سعة هو 32 ميكرومرت )يرتاوح بني 20 و 
60 ميكرومرت(، يعادل ثلث عر�س �سعرة من الإن�سان.

الكريات الدقيقة �سغرية لدرجة ت�سمح لها بالتدفق عربال�سرايني الكبدية، لكنها اأكرب من اأن تعرب الأوعية الدموية ال�سغرية داخل الورم، 
حيث تبقى عالقة ب�سكل دائم يف الن�سيج ال�سرطاين.

الكريات الدقيقة امل�سعة SIR-Spheres microspheres حتتوي على العن�سر الن�سط امل�سع Yttrium-90 والذي يوفر اأ�سعة بيتا 
التي ي�سري اإ�سعاعها م�سافات ق�سرية ن�سبيًا: مبعدل 2,5 ملليمرت لن�سيج اجل�سم الب�سري.

عمر الن�سف  للعن�سر امل�سع Yttrium-90 يقدر بيومني ون�سف تقريبًا، لذلك تتمكن معظم الإ�سعاعات )اأكرث من %97( من الو�سول 
لالأورام يف الأ�سبوعني الأوليني من بدء العالج.

نتيجة نقل الكريات الدقيقة امل�سعة SIR-Spheres microspheres مبا�سرة داخل الأورام، ميكن زيادة كمية الأ�سعة امل�ستخدمة يف 
مو�سع حمدد، وذلك على عك�س اأ�ساليب الطرق التقليدية يف العالج اخلارجي بالأ�سعة.

الكبد

    حقن الكريات الدقيقة امل�سعة
SIR-Spheres  
microspheres 

  �سورة جمهرية اإلكرتونية للكريات الدقيقة
SIR-Spheres microspheres
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 ما هي الفوائد  املمكنة من الكريات الدقيقة امل�ضعة
SIR-Spheres microspheres؟ 

تو�سح البيانات ال�سريرية باأن ا�ستخدام الكريات الدقيقة امل�سعة SIR-Spheres microspheres بجانب العالج الكيميائي يف 
معاجلة �سرطان الكبد املنت�سر عرب �سرطان  امل�ستقيم، توؤدي لت�سغري اأحجام الأورام ب�سكل قوي مقارنة بحالت العالج الكيميائي فقط. 

كما توؤدي لتح�سني نوعية حياة املر�سى وتزيد يف معدلت اأعمارهم املتوقعة.
لدى عدد قليل من املر�سى، يوؤدي العالج لت�سغري الأورام يف الكبد لدرجة كبرية ميكن معها اإزالتها من خالل عمل جراحي يف 

وقت متاأخر.

اأما بالن�سبة للمر�سى الذين مل تعد النقائل املنت�سرة يف اأكبادهم عن طريق �سرطان امل�ستقيم تتجاوب مع العالج الكيميائي، فقد مت 
ا�ستخدام الكريات الدقيقة امل�سعة SIR-Spheres microspheres يف عالجهم بنجاح مما اأدى لت�سغري حجم النقائل عندهم واإطالة 

 SIR-Spheres  اأعمارهم. يف املن�سورات العلمية يوجد الكثري من الإ�سدارات التي تتحدث عن ا�ستخدام الكريات الدقيقة امل�سعة
microspheres يف عالج املر�سى امل�سابني بنقائل الكبد اأو �سرطان الكبد الأويل.

هل يجب اأن اأنهي العالج الكيميائي حني اأُعالج بال SIRT؟  
عمومًا يتم توقيف العالج الكيميائي عن معظم املر�سى اأ�سبوعني قبل بدء العالج بال SIRT وحتى اأ�سبوعني بعد اإنهائها.

طبيب الأورام �سيقرر حول �سرورة اإنهاء عالجكم الكيميائي يف هذه احلالة.
 

ماذا يحدث بعد اأن اأتلقى العالج  بال SIRT؟
بعد العالج بال SIRT يتبع م�سح دقيق للتاأكد من اأن الكريات الدقيقة امل�سعة SIR-Spheres microspheres قد مت حقنها بنجاح 

للكبد. �سيتم و�سعك اأي�سًا حتت املراقبة لعدة �ساعات بعد العالج، وذلك حتى يتاأكد الفريق الطبي على عدم تعر�سك لتعقيدات اأو 
اأعرا�س جانبية تتطلب مداواة اإ�سافية.

ولأنك تلقيت عالجًا بالأ�سعة الن�سطة، يجب عليك يف ال24 �ساعة الأوىل من العالج بال SIRT مراعاة بع�س الإجراءات الوقائية 
الب�سيطة. هذه الإجراءات تت�سمن اأن تقوم بغ�سل اليدين جيدًا بعد اإ�ستخدام دورة املياه. كما تت�سمن التخل�س من اأي �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�سعك 
ال�سحي من خالل فحو�سات للدم واإجراء �سور بالأ�سعة يف فرتات منتظمة زمنيًا
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باأي �ضرعة ميكنني العودة ملنزيل بعد تلقي العالج  بال SIRT؟
يتوقف ذلك على الأنظمة املتبعة حمليًا. ميكن اأن يحتفظ بك الطبيب يف امل�ست�سفى ليلة اأو ليلتني، وذلك للتاأكد باأنه بعد تلقيك العالج، مل 

تنمو لديك اأية تعقيدات. يف احلالت املاألوفة يتمكن املر�سى الذين تلقوا العالج بال SIRT من العودة ملنازلهم بعد يوم اأو يومني. كما 
يعودون قريبًا ملمار�سة حياتهم الطبيعية والقيام باأن�سطتهم اليومية املعتادة.

ما هي الأعرا�ض اجلانبية التي ترافق العالج بالكريات 
 SIR-Spheres الدقيقة امل�ضعة

microspheres؟

تقريبًا، تت�سبب معظم طرق العالج والأدوية باأعرا�س جانبية غري مرغوبة، بع�س 
هذه الأعرا�س اجلانبية قد تكون طفيفة والتي ل ت�سبب لك باأكرث من �سعور بعدم 

الراحة. لكن عددًا قلياًل من هذه الأعرا�س من املمكن اأن يكون جديًا. يتاأثر كل 
اإن�سان ب�سكل خمتلف من اأ�سلوب العالج. 

يعاين الكثري من املر�سى من اآلم يف البطن و/اأوالغثيان، ولكن عادة تهداأ هذه احلالة بعد 
وقت ق�سري و/اأو بعد تناول الأدوية ب�سكل دوري منتظم.

يتعر�س الكثري من املر�سى لإرتفاع طفيف يف درجات احلرارة، وقد تدوم هذه احلالة ملدة اأ�سبوع، كما يتعر�سون اأي�سًا ل�سعور 
بالتعب وهذه احلالة قد ت�ستمر لعدة اأ�سابيع. كاإجراء احرتازي ميكن اأن يعطيكم الطبيب اأدوية اإ�سافية �سد الآلم واللتهابات والغثيان 

والتقرحات وذلك ملنع حدوث هذه الأعرا�س اجلانبية اأو التقليل من تاأثريها. 

 ما هي التعقيدات التي قد تن�ضاأ نتيجة العالج بالكريات الدقيقة امل�ضعة
 SIR-Spheres microspheres؟

حالت نادرة قد حتدث رغم اخلربة اجليدة لدى الفريق امل�سرف على العالج، وهي اأن يت�سرب عدد �سئيل من الكريات الدقيقة امل�سعة 
نحو اأجزاء اأخرى من ج�سم املري�س ب�سكل غري مق�سود، مثاًل، املرارة املعدة، املعي اأو البنكريا�س. حني ت�سل الكريات الدقيقة امل�سعة 

SIR-Spheres microspheres لهذه الأجزاء من اجل�سم، فاإنه من املمكن اأن تت�سبب بحدوث اإلتهابات يف املرارة )احلوي�سلة 

ال�سفراوية( اأو اإلتهابات يف املعدة اأو اإلتهابات يف املعي )الإثناع�سري(. هذه التعقيدات نادرة احل�سول، لكن عند وقوع اأحدها يجب 
بهذه احلالة اإجراء عالج اإ�سايف.

الفريق الطبي املعالج مت تدريبه خ�سي�سًا، للتقليل من خماطر هذه التعقيدات وملنع ح�سولها.
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ماذا يجب اأن اأفعل، حني اأكت�ضف لدي اأحد الأعرا�ض اجلانبية؟
حني ت�سعر باأنك تتاأثر باأحد العوار�س اجلانبية، ف�سيكون مهمًا اأن تتوا�سل مع طبيبك اأو املمر�سني. �سيقوم طبيبك بو�سف الأدوية 

الالزمة لرفع املعاناة. من النادر اأن ت�سكل الأعرا�س اجلانبية خطرًا على حياة املري�س، بالرغم من ذلك من املهم اأن تقوم باإبالغ طبيبك 
ب�سرعة عن اأية حالة اأو ردة فعل غري مرغوبة.

هل �ضاأتعر�ض لت�ضاقط ال�ضعر اأثناء العالج؟
حتى اليوم مل ت�سجل اأية حالة عن ت�ساقط ال�سعر )ال�سلع( بعد العالج بالكريات الدقيقة امل�سعة SIR-Spheres microspheres. اإذا 

كنت تتلقى العالج الكيميائي فرمبا يت�سبب ذلك العالج بت�ساقط ال�سعر لديك، ولكن بكامل الأحوال لن يفاقم العالج بالكريات الدقيقة 
امل�سعة SIR-Spheres microspheres من حالة ت�ساقط ال�سعر.

هل هناك اأ�ضياء يجب علي تفاديها؟
ل ميكن عالج الن�ساء احلوامل SIRT كما ل يجب القيام باحلمل خالل ال�سهرين اللذان يعقبان العالج، لأن ذلك من املمكن اأن يوؤدي 

لأ�سرار على اجلنني ل ميكن  تغيريها فيما بعد.

اأثناء هذه الفرتة  يجب على املري�سة ا�ستخدام الو�سائل الفعالة لتجنب احلمل. يف اأول اأ�سبوعني يعقبان العالج ل ميكن للمراأة املر�سعة 
اأن تقوم بالر�ساعة، كما ل ميكن للمر�سعة اأن تقوم ب�سخ احلليب يف اإناء )مثاًل( لتغذية الر�سيع. 

هل يجب علي تغيري الأطعمة وامل�ضاريب التي اأتناولها؟
ل. ميكنك، بل يجب عليك اأن تتابع تناول الأطعمة وامل�ساريب املعتادة.

اإن تناول الكمية الكافية من الغذاء، وخا�سة من ال�سوائل، �ست�ساعدك على العودة ملمار�سة ن�ساطاتك املعتادة يف حياتك اليومية.
فيما يتعلق بامل�سروبات الكحولية، طبيبك هو اأف�سل من ُيعلمك حول ا�ستهالكها

 اأين ميكنني احل�ضول على العالج بالكريات الدقيقة امل�ضعة
SIR-Spheres microspheres؟ 

 ميكنك طلب معلومات مف�سلة حول اأقرب مركز للعالج من �سفحة �سركة �سريتك�س على ال�سبكة.  
.)www.sirtex.com(
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�سريتك�س الطبية املحدودة – اأو�سرتاليا، �سيدين

Sirtex Medical Limited 
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Tel: +61 2 99 64 8400
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 �سريتك�س هي �سركة عاملية يف علم الأحياء، تقوم بتطوير وت�سويق عالجات فعالة �سد الأورام وذلك عرب اإ�ستخدام تقنية الأجزاء 
 الدقيقة املبتكرة.

للح�سول على معلومات اإ�سافية حول �سركة �سريتك�س ميكنكم التوا�سل معنا:


