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العـــالج اإلشعــاعي

 وغالًبا ما يُستخَدم بعد الجراحة

لتقليل خطــــــر عودة السرطــــــان

 ويمكن استخدامه أيًضا لتخفيف

 األلم واألعراض األخرى النـــــاتجة

عن سرطــــان الثـــدي المـــــــتقــــــدم

 هو عالج يعمل على قتل الخاليا السرطانية



يُجرى العالج اإلشعاعي بحزمة اإلشعاع
 الخــــــارجي باستـــــخـــــدام مســـــّرع خطـــــي 

 وهو عبـــــــــارة عن مكيـــــــنة توجه حـــزم عالية 
 الطاقــــــــة من اإلشعاع إلى جسم المريض

يستــــلقي المريـــض على سريـــــــر الفحص
خالل جلـــــــــــسة العالج بوضعــــية معيـــــنة 

يتم تحديــــدها من قبل

قد تستدير مكينة المسّرع الخطـــــــي حول
 المريض في أثناء استلقائه على السرير 
للوصول للهــــدف من اتجاهـــــــات مختلفة

في العادة يتلقى المريض العالج في
 العيادات الخارجية ويتوقع أن تستغرق 

كل جلسة من جلسات العالج من 10 إلى 30 دقيقة

 المريــــــض لن يــــشعـــــر بأي ألم في أثنــاء
جلســـــــــــــــة العـــــالج اإلشـــــعــــــاعـــــــي



تختلف األعراض الجانبية اختالًفا كبيًرا اعتماًدا
على نوع العالج وعلى األنسجة التي تتعرض لإلشعاع 

وبالعادة تظهر األعراض الجانبية في نهاية العالج اإلشعاعي
وتتـــضــمن األعــــراض الجانبــــيــــة الشـــائـــعـــة :س

اإلرهاق البسيط أو المتوسط

 تهيج الجلد، مثل الشعور بحكة، أو
احمرار، أو تقشير، أو تقرح

تـــــورم الثــــــدي

قد تختفي األعراض في غضون عدة أيام أو أسابيع



قبل العالج اإلشعاعي الخارجي
 قبل جلسة العالج األولى، يخضع المريض لجلـــسة تخطيط العالج اإلشعـــاعي (المحاكاة) التي
 يفحص فيها اخصائي عالج األورام باإلشعاع منطقة الثدي بعناية لتحديد الموقع المحدد الذي

سيخضع للعالج. خالل المحاكاة:س

ينبغي توخي الحذر عند الغسل لتجنب فرك هذه العالمات وإزالتها

 يجري المريــــــــض فحصـًا بالتصوير 
المقطعي المحوســـــــب حتى يمكن

الختصاصي عــالج األورام باإلشعاع 
تحديد منطـــــــــــقة العالج واألنسجة 

 السليمة لتفاديها 

قد يضع اخصـــــــــائي العــــــالج اإلشعاعي 
عالمات صغــــــيرة على جســـــــــم المريض 
بحبر شبه دائم. وستوجه هذه العالمات 
اختصاصـــــي العـــــالج اإلشعـــــــاعـــــــــي في 

 استخدام اإلشعاع 

بعد العالج اإلشعاعي الخارجي
 بعد االنتهاء من العالج اإلشعاعي، سيحدد اخصائي عالج األورام باإلشعاع مواعيد زيارات المتابعة
 لمتابعة مدى تحســــــــن حاله المريض والبحـــث عن اآلثار الجانبية المتأخرة والتحــــقق من مؤشـــرات

المرض المتعلقة بتكرار اإلصابة بالسرطان

بعد االنتهاء من العالج اإلشعاعي، أخبر الطبيب في حال الشعور بأي مما يلي:س

ألـــــــــــــــــــم
مستــــمر

ظهور كتل أو كدمــات
أو طفح،أو تورم مؤخرًا

فقدان وزن
غيــــــــــر مبرر

حمـــّى أو سعال
بشكل متـواصل

أي أعـــــــراض
أخرى مزعجة



له عالج 
#العالج_اإلشعاعي


