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 ۲۰/۲۰/۰۲۰۲ دیپلوم انجنیر کریم عطائی
 از مطبوعات سویس

 به سراغ استفاده ،شعاع دادن: معالجه توسط ذرات
 Stephanie Lahrtzنویسنده:  ،چاپ زوریخ ، ۰۱/۲۰/۰۲۰۲روزنامٔه اِن سـِت سـِت مؤرخ 

 

 

اسلحٔه کامل در برابر مرض سرطان باشد. عمیق در داخل نسج فرو می رود و انرژی خود را دقیقا ً   معلوم می شود

 قیق است.در حال تحت تح ،درمحل ضرورت می گذارد. اینکه در کدام "تومورها" مفاد کلینیکی دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 از منبع شعاع یـُون ها تا مریضان

منبع ُیـون ها ۱  
د. برای ناینجا شعاع یـُون های اتوم مثبت تولید می گرد

گاز اکسیژن وبرای تولید یـُون های  ٬تولید پروتون ها

 کاربن از اوکیسد کاربن کار گرفته می شود. 

 

 تسریع کنندٔه مستقیم دو مرحله یی ۲
 .یـُونها الی دهم حصٔه  سرعت نور تسریع می شوند

 سینکروترون ۳
درجه شعاع یـُون ها را دریک مدار  ۰۶شش مقناطیس 

دایروی نگاه می دارد. در تقریبا ً یک ملیون دوره 
 فیصد سرعت نور ارتقاء می کند. ۵۷سرعت یـُونها به 

 در راه اتاق معالجه ۴
شعاع معالجه در نل های خالی )بدون هوا( توسط مقناطیس 

 بندل بندی می شوند.ها رهبری و 

 اتاق دادن شعاع ۷
شعاع معالجه از طریق یک سوراخ در اتاق شعاع دادن 

میز معالجه قرار داده  داخل می گردد. مریض روی یک
باکمپیوتر ورهبری شده  بوت هامی شود که توسط رو

 .دقیقا ً عیار می گردد

 

 کنترول موقعیت ۰
قبل از شعاع دادن تصاویر   با یک سیستم اکسریز دیجیتال 

تولید می گردند و با کمپیوتر توموگرام از طرح شعاع 
 دادن مقایسه می شود.

 

 Gantryگنتری  ۵
می تواند شعاع میباشد  انیبا منبع شعاع دادن که دور

. گردد معالجه در زاویٔه نهائی به طرف مریض عیار
Gantry ۰۵۶ با دقت آن تن  ۰۶۶ و وزن دارد تن

"Sub mm "  دور داده می شود . 

 Gantryمحل شعاع دادن در  ۸
خارج می گردد. دو سیستم Gantry دراینجا شعاع از

کنترول موقعیت را قبل از شعاع  ٬ل دورانیاکسریز دیجیتا
 دادن ممکن می سازند.

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_maaleja_tawasote_zarat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_maaleja_tawasote_zarat.pdf
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اتاق معالجه در مرکز تیراپی تشعشعات یُـون 
۰

Ion  )در هایدلبرگ )آلمان(HIT)  چنین معلوم می شود که اتاق خواب

دیده می شود و دورا دور  ،خارج از کرٔه زمین باشد: در مرکز اتاق یک چپرکت که روی یک پایٔه فلزی استور است

روی دیوار های سفید دکمه های سوچ به نظر می رسند. از یک دیوار یک جسم مکعب مانند سفید همرای یک 

فریب می دهند. در عقب دیوار های ضخیم  ،آمده است. لیکن این تجهیزاِت حد اقلبر ،"مونیتور" خورد سیاه در وسطش

 جدید ترین دستگاه معالجٔه سرطان نهفته است.

 مصارف زیاد و امید بزرگ

سرعت نور به دقت میلی متر به مریض روی چپرکت رسیده  ۰/۲برای اینکه یُـون های آکسیژن و یا کاربن با تسریع 

مجهز با جدید ترین وسایل ضرورت می باشد. در این جمله برای تولید و تسریع  ،بزرگ تخنیکی به دستگاه ،بتوانند

روبوت و کمپیوتر  ،همچنان تجهیزات اکسریز ،تسریع کنندٔه مستقیم خطی و سینکرون با مقناطیس قدرت بلند ،ذرات

 است )گرافیک دیده شود!(. ضرورت ،ن محل توموریبرای به دقت جا به جا کردن مریض و به دقت میلی متر تعی

 

همٔه این تجهیزات در یک عمارت سه منزله با یک سطح تقریبا ً به بزرگی یک میدان فتبال مستقیما ً در عقب اتاق های 

ملیون یورو مصرف داشت.  ۰۰۲تخمینا ً  ،قبل افتتاح گردیداندکی معالجه قرار دارند. مجموع دستگاه که قسمت اخیر آن 

ضرورت بود: مصارف  ،در مؤسسه تحقیق یُـون های ثقیل در "درم شتاد" )آلمان( ،ی زیاد کار متواترقبل براین سال ها

 زیاد برای ذرات کوچک که طبیبان و مریضان سرطانی از آنها امید بزرگ را انتظار دارند. 

 

یک نسج زیاد حساس  تیراپی ذرات به اساس تئوری همیش آنگاه از شعاع دادن معمولی اکسریز بهتر است که تومور در

 ،قرار داشته باشد. زیرا به اساس صفات فزیکی خود ،عصب دید یا نخاع یا در نزدیک چنین ساختارها ،مانند مغز

یُـونهایی آکسیژن )پـُروتون ها( و یـُونهای کاربن به صورت اوسط توسط انساج بیولوژیکی تقریبا ً تمام انرژی خود را 

قبل و هیچ بعد از آن. این قسمت پرداخت شده توسط سرعتیکه اندکی ی دهند ـ و واضحا ً دقیقا ً به یک محل تعیین شده م

به  ،تعیین شده و به این صورت قابل رهبری می باشد. از این لحاظ شعاع ذرات ،ذرات در تسریع کننده اخذ می کنند

 انساج اطراف تومور نسبت به شعاع اکسریز واضحا ً کمتر صدمه می رساند.

 

این منافع هنوز هم فهمیده نمی شود در کدام تومورها شعاع ذرات در واقعیت نسبت به شعاع اکسریز بهتر می  با وجود

باشد. زیرا مطالعات کلینیکی در اختیار نیست. و این با وجود آنکه پروتون ها و به صورت منزوی هم یـُون های کاربن 

در سویس برای تخریب تومورها  (PSI)مؤسسٔه پاول شیررجاپان و هم در  ،به این سو در امریکا ۰۸۹۲از سال های 

آلمانی در چوکات مطالعات مختلف  HITو PSI ،مورد استفاده قرار می گیرند. این خال را اکنون می خواهند منجمله

 کلینیکی بسته کنند.

 

ان ذرات وجود زیرا در سطح جهانی کمتر دستگاه های گر ،از یک جانب معلومات احصائیوی ثبت شده وجود ندارند

از جانب دیگر اکثرا ً مشکل است پول کافی برای مطالعات فایده و  ،می گوید HITآمرعلمی طبی  ،Jürgen Debusدارند. 

ضرر "دستگاه های ـ های تک" یا بهتر گفت برای تیراپی های قابل اجرا به دست آورد. یک معالجٔه ذرات در آلمان 

هزار فرانک و به این صورت نسبت به شعاع دادن توسط اکسریز  ۲۲تخمین به در سویس   ،هزار یورو ۰۲تقریباً  به 

 تا دونیم چند گرانتر تمام می شود.

 

برای  (Immunoglobulin ۰) یک مطالعٔه کافی بزرگ طبی روی همرفته ناچیز نیست. بهر صورت معالجه با جدیدترین

مصارف چندین ده هزار فرانک را ایجاب می کند.  ،مبارزٔه بعضی از انواع سرطانی که ماهای طویل را در بر می گیرد

که دلچسپی دارد چنین یک مطالعه را  ،با آزمایش ادویٔه جدید یک  کمپنی فارماسی ،قابل تذکر می داند Debusلیکن 

تولید کنندگان  ،از احتیاط کار گرفت. بر خالف در معالجه با ذرات ،ساندتمویل نماید تا ادویٔه خویش را به مارکیت بر

                                                           

1
 اتوم و مولیکول دارای چارج برقی 

2
که در حیوانات استخوان دار به حیث عکس العمل در برابر بعضی از مواد تشکیل می گردند. است های پروتئین از جملٔه "گلوبولین ها"   
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دستگاه را قبل از شروع تیراپی به فروش می رسانند و به این صورت از تعداد مریضان معالجه شده  ،سامان آالت

 منفعت نمی برند.

 

Martin Jermann آمر پروگرام های پروتون درPSI نباید صرف  ،صفانٔه معالجٔه ذراتبرای یک قضاوت من ،تقاضا دارد

بلکه همچنان مصارف عوارض جانبی و خسارات بعدی در محاسبه گرفته شوند. لیکن در حال  ،مصارف استعمال شعاع

ممکن می داند که با  Jermannوجود ندارد.  ،مقایسٔه طویل المدت تمام مصارف معالجٔه ذرات در برابر شعاع اکسریز

زیرا کمتر عوارض جانبی و  ،معالجٔه ذرات در بسیاری موارد نازلتر می باشد ،دنوجود مصارف زیاد شعاع دا

 خسارات بعدی را باعث می گردند.

 

 برای اطفال و موارد خاص

نظر به قلت ثبوت در حال یـُون ها اکثرا ً صرف در برابر کمتر انواع تومور و موارد خاص استعمال می شوند. در این 

در جدار های مغز یا در ستون فقرات به شمار  ،غده های خبیثه در قسمت پایانی کاسٔه سر جمله تومور چشم و همچنان

در بسیاری موارد  ،می آیند. در تومورهای چشم معالجٔه ذرات بدون شک راه بهتر است زیرا عصب بسیار حساس دید

ق معالجٔه ذرات در برابر شعاع تفاو ،ککرکی در پایان کاسٔه سرحفاظت شده می تواند. برای تومور های استخوان یا 

در  ،سال معیار زنده ماندن همرای شعاع پروتون ها ۵به این ترتیب توانست تا  معمول اکسریز همچنان ثبت شده است.

فیصد ارتقاء  ۵۲با بیش از  ۵فیصد و در تومور های استخوان از کمتر از  ۹۲به بیش از  ۰۲تومورهای "ککرکی" از 

 یابد. 

 

در اطفال نیز استعمال شعاع یـُونها در بسیاری موارد بهتر دانسته می شود زیرا چه مبرم)اکـُوت( و چه طویل المدت 

 ،در اطفالیکه بعد از یک مبارزٔه مؤفق در برابر تومور ،عقیدتمند است Jermannمعالجٔه است بیشتر قابل برداشت. 

ستفاده گردد تا از تشکیل یک توموردومی که توسط معالجٔه انجام شده باید ازهمه امکانات ا ،حیات طویلتر پیش رو دارند

 PSI در حال آمر مرکز معالجٔه پروتونی در ،Gudrun Goiteinجلو گیری به عمل آید.  ،دامن زده شده است ،تومور

با شعاع  که در این جا در اطفال تومورهای سیستم عصبی همچنان استخوان و عضالت در تمام وجود ،تشریح می دارد

 پروتون ها معالجه می شوند.

 

لیکن در حال مطالعات با قدرت بیان در زمینه در دست نیست که تا کدام معیار معالجٔه ذرات برای اطفال نه تنها ـ غیر 

قابل مشاجره ـ مبرم کمتر با بروز خساره بلکه در واقعیت بعدا ً در سنین بلوغ کمتر باعث تومور دومی میگردد. همچنان 

مانند سرطان سینه یا پروستات یک معالجٔه  ،لومات در دست نیست که آیا در این انواع تومورهای زیاد در بالغانمع

 ذرات از نظر طبی بهتر باشد.

 

متخصصین معتقد اند که تمام مریضان سرطان سینه و پروستات به یک معالجٔه "یـُون های پروتون" یا کاربن ضرورت 

با طبابت انکشاف یافته منجمله در پهلوی پروگرام های وقایوی تعداد انواع معالجه به شمول  ندارند.  زیرا در کشورهای

از قبل معیارهای آشکار دیرتر زنده ماندن نسبت به معالجٔه  ،جدیدترین تکنولوژی شعاع اکسریز در این دونوع تومور

یستا ً انواع خوب کنترول شدٔه  تومور در به دست آمده است. از این لحاظ این اکثر ولی مقا ،تومور های شش یا مغز

 در مرکز استعمال ذرات قرار ندارند.  ،حال

 

Jermann wie Debus لیکن شاید که اشخاص جوان با خاصتا ً سینه های  ،می گویدaggressive  یا غدٔه سرطانی

شعاع کارگرفته شود و با آن  پروستات از یک معالجٔه ذرات مستفید گردند. زیرا می شود در تیراپی از "دوزاژ" بیشتر

  ،هم کمترعوارض جانبی و خسارٔه انساج را باعث گردد. این سؤال و همچنان مؤثریت ذرات در غده های پانکراس ـ 

 تشریح نمایند. HITجگر و نیز درتومورهای آخر روده)مقعد( را می خواهند در 

 تومورهای متحرک

ع دادن این واقعیت است که بعضی غده ها توسط تنفس یا ضربان قلب یک پروبلم حل ناشده تا حال در همه انواع شعا

موقعیت خود را به صورت متداوم تغییر می دهند. شعاع مخرب باید همچنان این حرکت را همزمان تعقیب کند. 

Thomas Haberer  آمر علمی تخنیکیHIT که برای این منظور اکنون در ،تشریح می داردHIT          روی متودهای  

کمپیوتری برای اجسام کوچک متحرک و همچان ارتباط تقریبا ًهمزمان با رهبری سیستم شعاع  «Scanning سکنینگ » 
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در یک چنین متود کار می شود. این متود باید مطابق  ، Jermannنظر به گفتٔه  ،نیز PSIچـُرت زده می شود. در ،ذرات

میلی ثانیه دقیقا ً تغییر داده بتواند. به این وسیله در  ۹۲سمت و مقدار انرژی شعاع ذرات را در  ،به حرکات تنفس

 تخریب خواهد گردیدند.   ،حرکات نیز صرف تومور و نه انساج سالم اطراف آن

 

ر اروپا هم پروتونها  و هم یـُون های کاربن برای شعاع دادن طبی استعمال شده می به حیث یگانه دستگاه د HITچون 

همرای یـُون های کاربن نسبت به  ،در نظر است آنجا هم دیده شود که آیا انواع تومورهای حساس در برابر شعاع ،توانند

ات سرطان را هنوز مؤثرتر تحت هجر ،بهتر قابل معالجه می باشد. زیرا معلوم است یـُون های کاربن ،پروتون ها

 مقدار کمتر شعاع ضرورت است.  ،تخریب می گیرند و از این لحاظ

 

هجرات  ،قبل در تجارب کشت هستٔه هجره دیدند که شعاع دادن با یـُون های کاربناندکی عالوتا ً مدت  HITمحققان 

ردد. زیرا یـُونها تشکیل پروتئین های را در حرکت )تغییرمحل( مانع می گ (Gliom)خاصتا ًاگریسیف تومورهای مغز

 مانع می گردد. ،معین در سطح هجرات را که برای حرکت ضروری می باشد

تا حال منفعت نا معلوم شعاع دادن یـُون های کاربن در برابر دیگر طرق معالجٔه شعاع باشد. لیکن  ،این خواهد توانست

 میتاستاز)ریشه دواندن( را مانع می شود یا اقال ً تقلیل می دهد.هنوز روشن نیست که آیا این در مغز تشکیل 

 

Jermann شاید  ،اگر وقتی واقعا ً تعداد زیاد ساحات جدید استعمال برای شعاع دادن یـُون ها ثبت شده باشند ،فکر می کند

در حال معالجات قابل پروبلم ظرفیت عرض وجود کند و ممکن آنگاه باید یک دستگاه جدید در سویس اعمار گردد. ولی 

ازهمه بیشتراطفال از دیگر کشورهای اروپا  ،احتیاج سویس را مرفوع خواهد ساخت. اکنون حتی مریضان PSI اجرا در

 جهت معالجه می آیند. Villigenبه  

 

 وعده های غلط

با آن پول به دست  معالجات ذرات گران تمام می شوند و به این صورت نظر به محاسبٔه انجنیران و سرمایگزاران باید

در "ماربورگ" و "کیل" اعمار دو دستگاه  ۰۲۰۰آید. از این لحاظ در آلمان هم دستگاه های زیاد طرح گردید و در سال 

از طرف زیمنس تکمیل و قابل استفاده گردیدند.  لیکن تجهیزات در "ماربورگ" بعد از اکمالش بدون اینکه یک مریض 

 بی سر و صدا قرار دارد. دستگاه "کیل" دوباره  باز می گردد.در آن معالجه شده باشد درحالت 

 

لیکن این وضع نه به عدم موجودیت مریض و نه به اشخاص کافی مسلکی برای انجام معالجٔه طبی ارتباط می گیرد. 

انداختن  امکان به کار  ،می باشد Rhön-Klinikum AGکه در ماربورگ یک مؤسسٔه انفرادی بنام   ،مالکین از همه بیشتر

 ۰۵۲۲شعاع دادن ساالنه   ،دستگاه را به صورت انتفاعی ندیدند. در این جا اعمار کننده و متصدی قبل از تجهیزدستگاه

مریض را در نظر داشتند. لیکن تجارب دیگر دستگاه ها و همچنان توسعٔه محاسبات مـُدل بعد از اکمال نشان دادند که حد 

ه شده می توانند و به این صورت فعالیت دستگاه به نقص تمام می شود. در حال اعظمی یک هزار مریض در سال معالج

 Rhönبا  ،به فروش رسانیده بود Rhön AG)آلمان( که کلینیکوم ماربورگ را با دستگاه شعاع دادن آن به  Hessenایالت 

را االن دوباره به زیمنس  "فیرکنندٔه ذرات" Rhön-Klinikum AGدر مورد تادیٔه خسارات در مشاجره می باشد. چون 

 مسترد کرده است که برای معالجه طبی جواز ندارد و در ماربورگ هیچگاه مریضان سرطان معالجه نخواهد گردیدند. 

 

همچنان درسویس نیز اکنون قابل سؤال است که آیا گاهی هم یک مرکز دومی معالجٔه پروتون ها اعمار می گردد؟ 

( یک چنین مرکز را اعمار کنند. لیکن Schwyz)کانتون Galgenen اعالم کردند در ۰۲۲۹سرمایگزران انفرادی در سال 

 کما فی السابق برای آن به سراغ وسایل مالی می باشند و نیز امکانات همکاری پوهنتون ها تول و ترازو می گردد.

 

 
 پایان


