دليل المريض لزراعة نخاع العظم
والخاليا الجذعية

المقدمة
أه ً
ال بكم يف برنامج زراعة نخاع العظم واخلاليا اجلذعية يف مركز احلسني للسرطان.
يســر فريــق زراعــة نخــاع العظــم يف مركــز احلســن للســرطان أن يرحــب بكــم ويقــدم لكــم حملــة عــن برنامــج
زراعــة نخــاع العظــم واخلاليــا اجلذعيــة يف مركــز احلســن .يعتبــر برنامــج الزراعــة هــو الوحيــد املتخصــص

واملتكامــل يف اململكــة والــذي يحتــوي علــى كافــة التجهيــزات الطبيــة الضروريــة لعمليــة زراعــة نخــاع العظــم

(قبــل وبعــد الزراعــة) .مت إنشــاء برنامــج زراعــة النخــاع يف شــهر تشــرين ثانــي مــن عــام  ،2002ومنــذ عــام
 2003حتــى نهايــة عــام  2019مت اجــراء  2022عمليــة زراعــة لنخــاع العظــم واخلاليــا اجلذعيــة.

يحتــوي هــذا الكتيــب علــى معلومــات تعطيــك وعائلتــك فكــرة عــن عمليــة زراعــة نخــاع العظــم وعــن وحــدة
وأعضــاء فريــق برنامــج زراعــة نخــاع العظــم يف مركــز احلســن للســرطان.

ونظــراً ألنــك ســتكون بحاجــة ملرافــق بعــد عمليــة الزراعــة ولعنايــة خاصــة مــن أفــراد أســرتك ،فيفضــل إحضار
الشــخص الــذي ســيرافقك مــن عائلتــك أثنــاء زياراتــك للعيــادة حتــى يتمكــن أفــراد عائلتــك واألصدقــاء مــن
تفهم حالتك ومســاعدتك على اجتياز فترات العالج املختلفة دون حدوث أي مضاعفات.
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أقسام برنامج زراعة نخاع العظم
1.وحــدة زراعــة النخــاع :تتألــف الوحــدة مــن ( )47غرفــة مجهــزة بأحــدث األجهــزة املخصصــة للعنايــة
مبرضــى زراعــة النخــاع منهــا ( )39غرفــة حتتــوي علــى فلتــر

High Efficiency Particulate Filter

 )(HEPAوالــذي يعمــل علــى إعطــاء الغرفــة هــواء ذو فعاليــة عالية.يتواجــد فريــق متريضــي ذو خبــرات

وكفــاءة عاليــة للعنايــة مبرضــى زراعــة النخُ ــاع علــى مــدار  24ســاعة حيــث يقومــون بتقــدمي العنايــة
التمريضيــة الكاملــة والتــي تشــمل :ســحب عينــات الــدم ومتابعــة نتائجهــا يوميــاً ،تقــدمي األدويــة
املوصوفــة مســبقاً يف أوقاتهــا ،تغييــر الشراشــف يوميــاً وعنــد احلاجــة ،املراقبــة املســتمرة لوضــع

املريــض ومتابعــة حالتــه ،إعــام الطبيــب بــأي تغييــرات تطــرأ علــى حالــة املريــض واتخــاذ اإلجــراء
الــازم ،التحــدث مــع املريــض وتقــدمي املشــورة الصحيــة املناســبة لــه وتوضيــح أي إجــراءات ســيقوم

املمــرض بهــا باالضافــة إلــى اعطــاء العــاج الكيمــاوي ،اعطــاء الــدم ومكوناتــه مثــل الصفائــح الدمويــة

وغيرهــا ،واعطــاء اخلاليــا اجلذعيــة.

 2.مكتــب تنســيق زراعــة النخــاع  /مــا قبــل زراعــة النخــاع :يقــوم هــذا املكتــب ومــن خــال
ممرضــات وممرضــن ذوي تدريــب عالــي بتقــدمي اخلدمــة ملرضــى الزراعــة مــن خــال:

¦تزويــد املريــض باملعلومــات الكاملــة حــول عمليــة زراعــة نخــاع العظــم والتوعيــة املســتمرة يف جميــع
مراحــل العملية.
¦التنســيق واملتابعــة مــع مختلــف األقســام يف املركــز لتســهيل عمــل الفحوصــات الالزمــة للمريــض
واملتبــرع قبــل الزراعــة مثــل :األشــعة واملختبــر وغيرهــا.
¦التأكيــد علــى توضيــح جميــع فقــرات "منــوذج املوافقــة" علــى إجــراء الزراعــة مــع املريــض وذويــه
مــن قبــل الطبيــب املعالــج.
¦متابعــة برامــج أدويــة املريــض "قبــل الزراعــة" والتأكــد مــن التزامــه بالتعليمــات وتقيــده بتنــاول
األدويــة وأخــذ عالجاتــه (الكمياوية/األشــعة) يف أوقاتهــا احملــددة.
¦تنسيق عملية جتميع اخلاليا اجلذعية من املريض أو املتبرع.
¦تنسيق عملية اعطاء اخلاليا اجلذعية للمريض.
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3.مختبــر زراعــة النخــاع :يتــم يف هــذا املختبــر إجــراء العديــد مــن الفحوصــات اخلاصــة بزراعــة نخــاع
العظــم واخلاليــا اجلذعيــة قبــل وبعــد عمليــة الزراعــة .ويتــم فيــه أيضــا أخــذ اخلاليــا اجلذعيــة مــن

املتبــرع يف حــال الزراعــة مــن قريــب مطابــق ،أو مــن املريــض نفســه إلجــراء الزراعــة الذاتيــة .ويوجــد

يف املختبــر حافظــات خاصــة لتخزيــن اخلاليــا اجلذعيــة حلــن احلاجــة لهــا ،وإجــراء الفحوصــات
اخلاصــة باخلاليــا اجلذعيــة ومعاجلتهــا عنــد الضــرورة .باإلضافــة إلــى ذلــك يوجــد مختبــر تطابــق

األنســجة حيــث يجــرى فحــص مطابقــة األنســجة للمريــض واملتبرعــن بطــرق حديثــة ومتطــورة ،ويقــوم
علــى ذلــك فريــق مــن الفنيــن ذوي كفــاءة عاليــة.

4.منســقو زراعــة نخــاع العظــم  /مــا بعــد زراعــة النخــاع :يقــوم منســقو زراعــة نخــاع العظــم مــا
بعــد الزراعــة بتقــدمي اخلدمــة ملرضــى الزراعــة مــن خــال:
¦متابعة املريض ما بعد خروجه من وحدة زراعة نخاع العظم يف عيادات زراعة نخاع العظم

¦متابعــة فحوصــات املريــض املخبريــة واإلشــعاعية وتنســيق مواعيــد عيــادات املريــض مــع الطبيــب
املعالــج
¦التنيسق واملتابعة مع مختلف األقسام يف املركز لتسهيل عمل الفحوصات الالزمة للمريض
¦التواصل مع املريض يف جميع األوقات وتقدمي املعلومات الالزمة
¦مراجعــة عالجــات املريــض مــع الطبيــب املعالــج وإجــراء التغيــرات الالزمــة حســب احلالــة الصحيــة
للمريض
5.عيــادة زراعــة النخــاع :تهــدف عيــادة الزراعــة إلــى تقــدمي املزيــد مــن اخلدمــات للمرضــى الذيــن ال
يحتاجــون إلــى التواجــد يف املركــز بصــورة دائمــة .يتواجــد يف العيــادة وبشــكل دائــم طبيــب للزراعــة،

أفــراد مــن طاقــم التمريــض وكاتبــة خــال أيــام األســبوع (مــا عــدا اجلمعــة) مــن الســاعة الثامنــة
صباحــا حتــى اخلامســة مســا ًء ،الســبت مــن الســاعة الثامنــة صباحــا حتــى الواحــدة بعــد الظهــر.

يتــم يف العيــادة أخــذ عينــات الــدم مــن املرضــى لإلطمئنــان علــى عمــل جميــع وظائــف اجلســم )الــدم،
الكلــى ،الكبــد) باإلضافــة إلــى الفحوصــات اخلاصــة التــي قــد تطلــب عنــد احلاجــة اليهــا .ويقــوم

الطبيــب برؤيــة جميــع مراجعــي العيــادة وفحصهــم والتأكــد مــن ســامة وضعهــم الصحــي ومتابعــة مــا
قــد يحــدث مــع املريــض مــن أعــراض أو مضاعفــات مرضيــة.

6.األخصائيــة اإلجتماعيــة :تقــوم األخصائيــة اإلجتماعيــة مبتابعــة الوضــع االجتماعــي للمريــض
ومســاعدته ومســاندته يف حــل أي مشــاكل قــد يتعــرض لهــا ،حيــث تقــوم بزيارتــه خــال فتــرة اإلقامــة

يف املستشــفى بشــكل يومــي أو عنــد الطلــب لتقــدمي املشــورة والنصــح.
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7.أخصائيــة التغذيــة :تقــوم أخصائيــة التغذيــة بزيارتــك يومي ـاً خــال فتــرة إقامتــك يف املستشــفى
ملعرفــة مــا ترغــب بتناولــه مــن طعــام ضمــن التعليمــات املذكــورة ويف حــال وجــود أي مالحظــات لديــك
حــول الطعــام املقــدم لــك ،ميكنــك االتصــال بهــا يف أي وقــت.

8.أخصائيــة منــو وتطــور األطفــال :تقــوم أخصائيــة منــو وتطــور األطفــال بدعــم وتدريــب األهــل علــى
كيفيــة التعامــل مــع أطفالهــم وتلبيــة احتياجاتهــم قبــل وخــال وبعــد عمليــة الزراعــة ،كمــا تقــوم بإجــراء
بعــض الفحوصــات واالختبــارات لتقييــم قــدرات الطفــل مــن النواحــي النطقيــة ،األدائيــة ،املعرفيــة

والفكريــة واملســاعدة علــى بنائهــا وتطويرهــا باســتخدام أســاليب ووســائل متعــددة .كمــا يوجــد أيضــا
أخصائيــة لتدريــب وحتضيــر الطفــل قبــل الدخــول إلــى وحــدة زراعــة النخــاع وتهيئتــه نفســيا ومعرفيــا
لعمليــة زراعــة النخــاع العظمــي ومــا تتضمنــه مــن إجــراءات بواســطة التعلــم مــن خــال اللعــب.

9.صيدالنــي ســريري :تعمــل كــوادر الصيدليــة املدربــة علــى مراجعــة الوصفــات الطبيــة مبــا فيهــا
بروتوكــوالت العــاج الكيمــاوي للتأكــد مــن اجلرعــات ومناســبتها للمريــض ومــن ثــم حتضيــر األدويــة

وفــق أعلــى املعاييــر التــي تضمــن الدقــة والســامة يف حتضيــر وصــرف الــدواء .كمــا ويوجــد يف

البرنامــج صيدالنــي ســريري متخصــص يف قســم زراعــة النخــاع يقــوم مــع الفريــق الطبــي بتصميــم

ومراجعــة اخلطــة العالجيــة للمرضــى ومراجعــة بروتــوكالت العــاج الكيمــاوي (التحضيــري للزراعــة)
للتأكــد مــن مناســبتها للمريــض كمــا ويقــوم مبتابعــة عالجــات املرضــى خــال إقامتهــم يومي ـاً وتقييــم
العالجــات املوصوفــة للتأكــد مــن االســتعمال الصحيــح ومراجعــة فحوصــات الــدم .خــال وبعــد
الزراعــة لتــايف املشــاكل املتعلقــة بالــدواء مثــل التفاعــل بــن األدويــة وأثــار الــدواء اجلانبيــة .اضافــة

إلــى مــا ســبق يقــدم الصيادلــة الشــرح الــوايف واملعلومــات للمرضــى ومرافقيهــم مبــا يتعلــق باألدويــة

ومضاعفاتهــا وطريقــة تناولهــا وحفظهــا.

10.معالــج البيانــات :يقــوم معالــج البيانــات بجمــع املعلومــات املتعلقــة بعمليــة زراعــة نخــاع العظــم
جلميــع املرضــى الذيــن خضعــوا للزراعــة ،حيــث جتمــع هــذه البيانــات بفاعليــة ودقــة ويتــم تنســيقها
ضمــن قاعــدة بيانــات دقيقــة ،مــن خاللهــا يتــم اســترجاع املعلومــات املدخلــة بغــرض تقييــم نتائــج
الزراعــة وتســهيل عمليــات البحــث العلمــي والدراســات املتعلقــة بزراعــة نخــاع العظــم .باالضافــة

إلــى إدراج هــذه املعلومــات ضمــن برنامــج عاملــي يهــدف لتقييــم زراعــة نخــاع العظــم عامليــا ودراســة

نتائجــه التــي يتــم بنــاءا عليهــا التعديــل والتحديــث املســتمر يف البروتوكــوالت واخلطــط العالجيــة
املتبعــة للوصــول إلــى أفضــل النتائــج التــي تضاهــي وقــد تفــوق النتائــج العامليــة.
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لمحة شاملة عن عملية زراعة نخاع العظم /الخاليا الجذعية
1.مــا هــو نخــاع العظــم؟ نخــاع العظــم هــو ذلــك الــدم الــذي ميــأ اجلــزء الداخلــي مــن عظــام اجلســم
ويحتــوي علــى اخلاليــا اجلذعيــة التــي تعتبــر مســؤولة عــن تصنيــع خاليــا الــدم احلمــراء والبيضــاء
والصفائــح الدمويــة .تلعــب هــذه اخلاليــا دوراً مهم ـاً يف اجلســم حيــث تقــوم مبهــام أساســية للحيــاة

مثــل نقــل األوكســجني ،الدفــاع عــن اجلســم ضــد مختلــف اإللتهابــات ،واحلمايــة مــن النــزف .ونظــراً

ألن هــذه اخلاليــا ذات عمــر محــدد ،فــإن دور اخلاليــا اجلذعيــة هــو تزويــد اجلســم بصــورة مســتمرة
بهــا ممــا يجعــل وجــود خاليــا جذعيــة ســليمة وخاليــة مــن األمــراض أمــراً حيويـاً مهمـاً ونقصهــا يســبب
تهديــداً مباشــراً للحيــاة .توجــد هــذه اخلاليــا اجلذعيــة بشــكل أكبــر يف :عظــام احلــوض ،عظمــة

القــص ،عظــام الفخــذ ،ويف مشــيمة الطفــل حديــث الــوالدة.

2.مــا هــي زراعــة نخــاع العظــم؟ هــي عبــارة عــن جتميــع لنخــاع العظــم احملتــوي علــى اخلاليــا
اجلذعيــة الســليمة (ســواء مــن متبــرع ســليم أو مــن جســم املريــض نفســه) ونقلهــا إلــى جســم إنســان

مريــض عاجــز عــن تصنيعهــا.

3.مــا هــي احلــاالت التــي تســتدعي عمــل زراعــة نخــاع العظــم؟ تعتبــر زراعــة نخــاع العظــم
عالجـاً ألنــواع مختلفــة مــن األمــراض كاضطرابــات الــدم مثــل :ابيضــاض الــدم (لوكيميــا) وفقــر الــدم
الالتنســجي وغيــر ذلــك مــن األمــراض اخلبيثــة .كمــا تســتعمل لعــاج حــاالت نقــص املناعــة اخللقــي

واالضطرابــات الوراثيــة ،باإلضافــة إلــى أنيميــا البحــر األبيــض املتوســط (الثالســيميا) وغيرهــا مــن
االمــراض.

4.هــل عمليــة زراعــة نخــاع العظــم جراحيــة؟ كال ،هــي عمليــة ليســت جراحيــة تتــم يف غرفــة
املريــض وليــس يف غرفــة العمليــات.

5.ما هي أنواع زراعة نخاع العظم؟

¦أ .زراعــة ذاتيــة ( :)Autologous Transplantيف هــذه الزراعــة يتــم احلصــول علــى نُخــاع العظــم
مــن جســم املريــض نفســه مــن خاليــاه الســليمة واخلاليــة مــن املــرض وجتميــده حلــن موعــد
الزراعــة .تســتخدم هــذه الطريقــة يف بعــض األمــراض التــي ال يُعانــي فيهــا املريــض مــن فشــل يف

نخــاع العظــم أو ســرطان الــدم مثــل :ســرطان الغــدد الليمفاويــة أو ســرطان النخاعــي املتعــدد أو
ســرطان العقــد العصبــي أو غيرهــا مــن ســرطانات الدمــاغ عنــد األطفــال.
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¦ب .زراعــة غيــر ذاتيــة ( :)Allogeneic Transplantوهــي الزراعــة التــي يحصــل فيهــا املريــض
علــى نخُ ــاع العظــم مــن متبــرع قريــب أو غيــر قريــب.

6.مــا هــو فحــص مطابقــة األنســجة ( )"Human Leukocyte Antigens Typing"HLA؟
يتمتــع جســم كل إنســان بصفــات جســدية خاصــة بــه يرثهــا مــن والديــه .بعــض هــذه الصفــات ظاهــر
للعــن املجــردة مثــل لــون البشــرة ولــون الشــعر...الخ ،وبعضهــا اآلخــر يحتــاج لبعــض التحاليــل املخبريــة

كفصيلــة الــدم علــى ســبيل املثــال .تنطبــق هــذه الصفــات علــى خاليــا الــدم البيضــاء والتــي حتمــل
مميزاتهــا اخلاصــة علــى جدارهــا كالبصمــات وهــذا هــو مــا يقصــد بفصيلــة األنســجة ،وتختلــف هــذه
البصمــات مــن شــخص آلخــر .فــإذا افترضنــا اننــا ســنقوم بزراعــة خاليــا جذعيــة ملريــض مــن جســم

إنســان آخــر ال يحمــل نفــس فصيلــة األنســجة فــإن خاليــا جســم املريــض املتلقــي قــد تهاجــم هــذه
اخلاليــا ألنهــا خاليــا غريبــة عنهــا ال حتمــل نفــس صفاتهــا ممــا قــد يــؤدي لزيــادة يف نســبة حصــول
املضاعفــات مثــل :داء مهاجمــة اخلاليــا أو التناحــر ( )”Graft versus Host Disease" GvHDأو

فشــل الزراعــة .لذلــك فــإن املتبــرع املطابــق لــه األولويــة علــى غيــر املطابــق يف معظــم احلــاالت.
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مرحلة وعالجات ما قبل الزراعة
بعد أن يتم تشخيص حالتك وتبني أنك بحاجة لعمل زراعة نخاع ،كيف ستجري األمور؟
1.ســيقوم طبيــب الزراعــة بعمــل جلســة معــك ومــع ذويــك ملراجعــة حالتــك الصحيــة ومناقشــة خيــار
الزراعــة ويجيــب علــى كافــة تســاؤالتكم حــول العمليــة .وبــدورك يجــب أن تقــوم بذكــر أي دواء كنــت
تتناولــه خــال الفتــرة األخيــرة مهمــا كان نوعــه وحتــى وإن كان عالجـاً باألعشــاب رمبــا أن يكــون لــه أي
تأثيــر أو تفاعــل مــع األدويــة التــي ســيتم اعطاؤهــا لــك للزراعــة.

 2.اخلطــة العالجيــة " :"Protocolســيقوم طبيــب الزراعــة بتحديــد برنامــج العــاج الكيمــاوي و /أو
العــاج باألشــعة الــذي يحتاجــه جســمك قبــل /بعــد عمليــة الزراعــة .يبــدأ هــذا العــاج قبــل الزراعــة

بأيــام قليلــة ويســتمر بعدهــا أليــام ،ويســمى هــذا البرنامــج بالبروتوكــول التحضيــري .الهــدف مــن هــذه

العالجــات هــو:
¦التخلــص مــن خاليــا نخــاع العظــم املوجــودة يف جســمك لتــرك مجــال للخاليــا اجلديــدة الســليمة

بالنمــو بشــكل صحيــح يف جســمك.
¦إضعــاف نظــام املناعــة يف جســمك للتأكــد مــن عــدم قدرتــه علــى رفــض ومقاومــة اخلاليــا اجلديــدة
التــي ســيتم زرعهــا فيه.
¦للتأكد من القضاء على أي ورم خبيث موجود يف جسمك.
3.فحــص مطابقــة األنســجة :ســيتم عمــل فحــص مطابقــة األنســجة ألقربائــك يف حالــة (زراعــة مــن
قريــب مطابــق) ملعرفــة املتبــرع ذو األنســجة املطابقــة لــك .ويتــم ذلــك عــن طريــق أخــذ عينــات مــن الــدم
لــك وجلميــع أفــراد أســرتك مبــن فيهــم األطفــال وحتتــاج نتيجــة هــذا الفحــص لعــدة أيــام .فــإن كان

هنالــك فــرد أو أكثــر مــن أســرتك مطابــق لــك يف األنســجة ،ســيقوم طبيــب الزراعــة باختيــار شــخص

واحــد فقــط ليكــون هــو املتبــرع والــذي ســيكمل معنــا عمليــة زراعــة النخــاع.

4.فحوصــات املريــض :ونظــراً ألن هنالــك بعــض احلــاالت املتقدمــة مــن الســرطان أو بعــض املشــاكل
الصحيــة التــي ميكــن أن متنــع إجــراء عمليــة الزراعــة .فــإن هنالــك عــددا مــن الفحوصــات لعــدد مــن
أجهــزة جســم املريــض يجــب أن يتــم إجراؤهــا لتقييــم الوضــع العــام للجســم قبــل الزراعــة.
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5.فحوصــات املتبــرع :يف حالــة الزراعــة مــن قريــب مطابــق ســيتم عمــل فحوصــات خاصــة للمتبــرع
للتأكــد مــن وضعــه الصحــي ،وهــذه الفحوصــات يتــم اجراؤهــا يف يــوم واحــد.

6.وبعــد ذلــك تتــم مباشــرة إجــراءات الزراعــة مــن جتميــع للنخــاع /اخلاليــا اجلذعيــة وجتميدهــا أو
إعطائهــا مباشــرة للمريــض.

عالجات ما قبل الزراعة:
أ .العالج التحضيري:
ســيقوم طبيــب الزراعــة بتوضيــح كافــة التعليمــات بخصــوص هــذه األدويــة وشــرح أي مضاعفــات أو آثــار

جانبيــة تترتــب علــى تناولهــا .وأدنــاه نوضــح لــك بعــض اآلثــار اجلانبيــة الشــائعة ملعظــم العالجــات الكيماويــة
التــي يتلقاهــا مريــض زراعــة النخــاع وطــرق عالجهــا أو الوقايــة منهــا ،وليــس بالضــرورة طبعـاً ان تعانــي منهــا
ولكنهــا محتملــة احلــدوث:

اآلثار اجلانبية
تثبيط وإحباط نُخاع العظم
ينتج عنه التقليل من كريات الدم احلمراء
التقليل من كريات الدم البيضاء
ينتج عنه احتمال اإلصابة بااللتهابات
التقليل من الصفائح الدموية
ينتج عنه احتمال االصابة بالنزيف

الغثيان والتقيء
فقدان مؤقت للشعر
فقدان الشهية

كيفية العالج أو الوقاية
إعطــاء الــدم الكامــل أو كريــات الــدم احلمــراء
املركــزة
إعطاء املضادات احليوية الوقائية
مراقبــة أي عالمــات لوجــود التهــاب (خاصــة حــول
القســطرة الوريديــة)
اعطاء الصفائح الدموية
مراقبــة أي عالمــات لوجــود نزيــف خارجــي أو
داخــل اجلســم عــن طريــق العالمــات احليويــة أو
فحــو صــات الــدم اليوميــة (متيــع الــدم)
اعطاء أدوية وقائية وعالجية عند احلاجة
اعطاء سوائل وريدية لتعويض السوائل املفقودة
بطبيعــة احلــال ســيعاود الشــعر منــوه بعــد فتــرة مــن
عمليــة زراعــة النُخــاع
تقدمي الوجبات الصغيرة واملتكررة
تعويــض مــا يحتاجــه اجلســم عــن طريــق التغذيــة
املركزيــة إذا اســتدعى ذلــك
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اآلثار اجلانبية
ظهور تقرحات يف الفم واجلهاز الهضمي

كيفية العالج أو الوقاية
ميكن الوقاية منها عن طريق:
العناية اليومية بالفم
يف حال حدوث التقرحات:
اعطاء املسكنات للتخفيف من األلم

تغير يف لون اجللد

حتويــل التغذيــة إلــى تغذيــة مركزيــة (وريديــة) إذا
اســتدعى ذلــك
ســيعود اجللــد إلــى طبيعتــه بعــد مــرور فتــرة علــى
عمليــة الزراعــة

هــذه التأثيــرات عامــة ملعظــم العالجــات الكيماويــة ،ومــن الضــروري العلــم أن بعــض أنــواع العالجــات

الكيماويــة لهــا تأثيراتهــا اجلانبيــة اخلاصــة بهــا ،وســيتم شــرحها لــك بالتفصيــل عنــد حتديــد نــوع العــاج

الكيمــاوي الــذي ســتأخذه.

ب .العالج الكامل للجسم باألشعة (")TBI" Total Body Irradiation

ميكــن أن حتتــاج قبــل الزراعــة للعــاج باألشــعة للجســم بكاملــه ،ســيقوم الفريــق الطبــي مبناقشــة هــذا
اإلجــراء معــك لتوضيــح كافــة اخلطــوات واآلثــار اجلانبيــة التــي قــد تنتــج عنــه .الهــدف مــن العــاج باألشــعة

هــو القضــاء علــى أي خاليــا ســرطانية موجــودة يف جســمك أوالقضــاء علــى اخلاليــا اجلذعيــة املوجــودة )

أضعــاف مناعــة اجلســم) الســتقبال اخلاليــا اجلديــدة الســليمة التــي ســيتم زراعتهــا فيــه وعــدم مهاجمتهــا.
علــى الرغــم مــن أن العــاج باألشــعة غيــر مؤلــم ولكــن ميكــن أن تشــعر ببعــض األعــراض ســواء يف فتــرة أثنــاء/

بعــد العــاج مباشــرة أو يف األســابيع التــي تلــي تلقيــك لألشــعة .يف حــال شــعرت بــأي مــن األعــراض التــي
ســتذكر تاليـاً بعــد تلقيــك للعــاج باألشــعة ،ســيقوم طبيــب الزراعــة باعطائــك أدويــة مناســبة للتخفيــف مــن
هــذه اآلثــار.

اآلثار اجلانبية السائدة لألشعة العالجية:

¦قيء وغثيان
¦انعدام حاسة الذوق
¦تضخم الغدد اللعابية وألم يف الفك
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¦تخفيض كمية اللُعاب وحتوله إلى اللزوجة
¦اإلسهال
¦فقدان الشعر
آثار جانبية أخرى:

¦تقرحات يف الفم واحللق
آثار جانبية طويلة األمد:

¦انهمــار الدمــوع بغــزارة مــن العــن وميكــن حدوثــه بعــد فتــرة تقــارب العامــن مــن تلقــي العــاج
باألشــعة.
¦ونظــراً ألن األشــعة لهــا تأثيــر ســيء علــى املبايــض واخلصيــة وميكــن أن تُســبب العقــم .فيمكــن يف
حالــة املريــض الذكــر اللجــوء إلــى حفــظ احليوانــات املنويــة قبــل بــدء العــاج باألشــعة.
¦كمــا ميكــن أن يُعانــي املريــض مــن قصــور يف وظائــف الغــدة الدرقيــة ،وميكــن معاجلــة هــذه املشــكلة
بإعطــاء املريــض الهرمونــات الالزمة.

¦يف بعض احلاالت النادرة ميكن أن يؤثر العالج باألشعة على وظائف الرئة.

الزراعة الذاتية ""Autologous Transplant
نتكلــم يف هــذا اجلــزء عــن الزراعــة الذاتيــة أي التــي يتــم جتميــع نخــاع العظم/اخلاليــا اجلذعيــة مــن نفــس
املريــض .ميكــن عمــل هــذا النــوع مــن الزراعــة يف األمــراض التــي ال يُعانــي فيهــا املريــض مــن فشــل أو مشــاكل
يف نخــاع العظــم أو ســرطان الــدم مثــل :ســرطان الغــدد الليمفاويــة أو ســرطان اخلصيــة أو ســرطان العقــد
العصبيــة.

عمل الفحوصات التالية للمريض:

¦فحص الدم :للتأكد من أن الكلى والكبد واخلاليا الدموية تعمل بشكل طبيعي
¦عينة بول ومسحة من احللق :للكشف عن وجود أية التهابات
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¦أشعة سينية للصدر :للتأكد من سالمة الرئتني
¦فحص وظائف الرئتني :للتأكد من كفاءة عمل الرئتني
¦تخطيط القلب :للتأكد من سالمة القلب
¦فحص صدى القلب :للتأكد من كفاءة عضلة القلب
¦فحص لألسنان :للتأكد من عدم وجود أية التهابات قد تؤثر الحقاً يف عملية الزراعة
¦فحص للبصر والسمع :يتم اجراء هذه الفحوصات إذا استدعت احلاجة
¦زيارة لألخصائي االجتماعي :تتم بنا ًء على طلب طبيب الزراعة

تحفيز الخاليا الجذعية:
يتــم هــذا اإلجــراء قبــل عمليــة التجميــع ويعنــي :حقــن املتبــرع )وهــو املريــض نفســه يف هــذه احلالــة( حتــت
اجللــد بجرعــات مــن األدويــة دورهــا حتفيــز وتنشــيط نخــاع العظــم لزيــادة انتاجــه مــن اخلاليــا اجلذعيــة يف

الــدم .ســتقوم منســقة الزراعــة بتزويــدك وأفــراد عائلتــك مبعلومــات كاملــة حــول هــذه األدويــة ،وســيتم عمــل

فحــص للــدم يف فتــرات متقاربــة لتحديــد املــدة الالزمــة لتلقــي هــذا العــاج.

مــن الضــروري معرفــة أنــه خــال فتــرة تنــاول هــذه األدويــة ســوف تعانــي مــن بعــض اآلالم يف العظــام وهــي

عائــدة لزيــادة عــدد اخلاليــا اجلذعيــة التــي ينتجهــا نخــاع العظــم يف جســمك عــن احلــد الطبيعــي .وســتزول

هــذه اآلالم مبجــرد إيقــاف العــاج عنــد احلصــول علــى العــدد املناســب مــن اخلاليــا اجلذعيــة يف دمــك.

يف بعــض احلــاالت قــد يحتــاج املريــض لتلقــي جرعــات مــن العــاج الكيمــاوي لتحفيــز النخــاع العظمــي

باإلضافــة إلــى حقــن التحفيــز وســيقوم الطبيــب بتوضيــح األســباب الداعيــة لذلــك) إن اســتدعى األمــر تلقــي
هــذا النــوع مــن العــاج).
التجميع:
بعــد أن مت اعطــاؤك حقــن التحفيــز واحلصــول علــى العــدد الــكايف مــن اخلاليــا يف دمــك ،يتــم التجميــع

بإحــدى الطريقتــن التاليتــن:

¦جتميــع نخــاع العظــم مــن عظــام احلــوض :وضــع إبــرة خاصــة يف عظــم احلــوض مــن اخللــف تصــل
إلــى نخــاع العظــم مباشــرة ويتــم ســحب الكميــة املطلوبــة مــن خاللهــا ،وجتــرى هــذه العمليــة يف
غرفــة العمليــات وحتــت التخديــر العــام .بعــد انتهــاء التخديــر قــد تشــعر ببعــض األلــم اخلفيــف
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مــكان اإلبــرة والــذي يــزول باملســكنات املعروفــة وتســتطيع مغــادرة املستشــفى بعــد ســاعات مــن
إجــراء العمليــة ومزاولــة نشــاطاتك اليوميــة بشــكل عــادي )ال توجــد أيــة آثــار جانبيــة لعمليــة
التجميــع) .حتتــاج هــذه العمليــة إلــى فتــرة مــن  2-1ســاعة وحتتــاج هــذه العمليــة إلــى إدخــال
املتبــرع للمستشــفى ملــدة يــوم واحــد وقــد يحتــاج املريــض لهــذه اإلجــراء ألكثــر مــن مــرة للحصــول
علــى العــدد الــكايف مــن اخلاليــا.
¦جتميــع اخلاليــا اجلذعيــة عــن طريــق جهــاز

("Apheresis" Peripheral Blood Stem Cell

 :)Collectionوهــذه الطريقــة هــي األكثــر شــيوعاً حيــث يتــم ســحب كميــات مــن الــدم بوجــود

جهــاز خــاص يقــوم بفصــل اخلاليــا اجلذعيــة عــن مكونــات الــدم األخــرى وتُعــاد كميــة الــدم
املســحوبة إلــى جســمك .حتتــاج هــذه العمليــة إلــى فتــرة  5-4ســاعات وقــد يحتــاج املريــض إلــى
أكثــر مــن جلســة ألخــذ العــدد الــكايف مــن اخلاليــا.
بعــد انتهــاء عمليــة التجميــع يتــم جتميــد اخلاليــا التــي مت جتميدهــا حلــن موعــد الزراعــة أو اعطائهــا

مباشــرة بعــد جتميعهــا حســب مــا هــو مقــرر.

الزراعة من متبرع ""Allogeneic Bone Marrow Transplant
يف هذا اجلزء سيتم توضيح تفاصيل الزراعة يف حالة أن املتبرع هو شخص آخر وليس املريض نفسه.
أنواع الزراعة من متبرع (مطابق):
1.زراعة من قريب مطابق :وهو عادة شقيق/شقيقة املريض.
2.زراعــة مــن تــؤام مطابــق ( :)Syngeneicويتــم يف هــذه العمليــة أخــذ نُخــاع العظــم مــن تــوأم
املريــض حيــث تكــون خاليــاه مطابقــة متامــاً خلاليــا املريــض.
3.زراعــة مــن ُمطابــق غيــر قريــب ( :)"Matched Unrelated Donor "MUDويتــم إيجــاد
متبــرع ذو أنســجة مطابقــة ألنســجة املريــض عــن طريــق بعــض املنظمــات واملؤسســات الدوليــة التــي

تهتــم بهــذا املوضــوع .وتتــم عــادة مراســلة مثــل هــذه املنظمــات عــن طريــق منســقة زراعــة النخــاع.
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4.الزراعــة مــن وحــدة دم حبــل ســري مطابقــة مــن متبــرع قريــب (Related Cord Blood

 :)Unitكمــا ذكرنــا ســابقاً فــإن مشــيمة الطفــل حديــث الــوالدة حتتــوي علــى قــدر كبيــر مــن اخلاليــا
اجلذعيــة .ويتــم اســتعمال جهــاز خــاص لتجميــع اخلاليــا حــال والدة الطفــل "ذو األنســجة املطابقــة

ألنســجة املريــض".

5.الزراعــة مــن وحــدة دم حبــل ســري مطابقــة مــن متبــرع غيــر قريــب (:)Unrelated CBU

حيــث يتــم إجــراء البحــث األولــي عــن طريــق مؤسســة خــارج األردن ومــن ثــم عمــل بعــض الفحوصــات

للتأكــد مــن مــدى مطابقتهــا ألنســجة املريــض باإلضافــة إلــى تعــداد اخلاليــا اجلذعيــة بهــا ومــن ثــم
البــدء بإجــراءات إحضارهــا والتــي قــد تســتغرق  6-4أســابيع.

6.الزراعــة مــن قريــب غيــر مطابــق ( :)Haplo Identicalويتــم يف هــذه العمليــة أخــذ نخــاع
العظــم مــن قريــب ولكنــه غيــر مطابــق متامــاً يف األنســجة مثــل :أحــد الوالديــن أو أحــد األقــارب.

مراحل الزراعة:
عمل الفحو صات التالية للمريض:

¦فحص الدم :للتأكد من أن الكلى والكبد واخلاليا الدموية تعمل بشكل طبيعي
¦عينة بول ومسحة من احللق :للكشف عن وجود أية التهابات
¦أشعة سينية للصدر :للتأكد من سالمة الرئتني
¦ فحص وظائف الرئتني :للتأكد من كفاءة عمل الرئتني
¦تخطيط القلب :للتأكد من سالمة القلب
¦فحص صدى القلب :للتأكد من كفاءة عضلة القلب
¦فحص لألسنان :للتأكد من عدم وجود أية التهابات قد تؤثر الحقاً يف عملية الزراعة
¦فحص للبصر والسمع :يتم إجراء هذه الفحوصات إذا استدعت احلاجة
¦زيارة لألخصائي االجتماعي :تتم بنا ًء على طلب طبيب الزراعة
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عمل الفحوصات التالية للمتبرع:

¦فحص الدم :للتأكد من أن الكلى والكبد واخلاليا الدموية تعمل بشكل طبيعي
¦عينة بول ومسحة من احللق :للكشف عن وجود أية التهابات
¦أشعة سينية للصدر :للتأكد من سالمة الرئتني
¦تخطيط القلب :للتأكد من سالمة القلب
¦فحص عام للجسم :للتأكد من سالمة جسم املتبرع بشكل عام
يتــم إجــراء هــذه الفحوصــات خــال يــوم واحــد يتــم حتديــده بالتنســيق مــع املتبــرع دون احلاجــة إلدخالــه

للمركــز أو بقائــه لفتــرة طويلــة .بعــد التأكــد مــن أن نتائــج جميــع الفحوصــات التــي أجريــت للمتبــرع جيــدة،
ســيتم اســتكمال اجــراءات الزراعــة مــع املتبــرع ألخــذ نُخــاع العظــم أو اخلاليــا اجلذعيــة.

¦حتفيــز اخلاليــا اجلذعيــة :يتــم حقــن املتبــرع بجرعــات مــن األدويــة لتحفيــز وتنشــيط نخــاع العظــم
إلنتــاج املزيــد مــن اخلاليــا اجلذعيــة .وســيتم عمــل فحــص للــدم يف فتــرات متقاربــة لتحديــد املــدة
الالزمــة لتلقــي هــذا العــاج .ونؤكــد مــرة أخــرى أن هــذه األدويــة ليــس لهــا أي تأثيــر علــى املتبــرع
باســتثناء اإلحســاس ببعــض األلــم يف عظــام اجلســم نظــراً ألن عــدد اخلاليــا اجلذعيــة لديــه خــال
فتــرة تلقــي العــاج أكثــر مــن العــادي وســيزول هــذا األلــم حــال ايقــاف العــاج.
¦جتميــع نخــاع العظم/اخلاليــا اجلذعيــة :يتــم يف هــذه املرحلــة جتميــع نخــاع العظم/اخلاليــا
اجلذعيــة مــن املتبــرع يف غرفــة العمليــات وحتــت التخديــر العــام كمــا ورد متامـاً يف بــاب الزراعــة
الذاتيــة الصفحــة  15-14وبعــد االنتهــاء مــن جتميــع اخلاليــا يتــم جتميدهــا حلــن موعــد الزراعــة.

الزراعة:
وحســب برنامــج العــاج ( )Protocolوالــذي مت حتديــده مــن قبــل طبيــب الزراعــة وعندمــا يحــن يــوم الزراعــة

ســيتم اعطــاؤك النُخــاع الــذي مت ســحبه مــن املتبــرع إمــا يف نفــس يــوم الزراعــة ،أو قــد يكــون مت جتميعــه
وجتميــده مســبقا .ســيكون النُخــاع موضوعــا يف عــدة أكيــاس صغيــرة مشــابهة لألكيــاس التــي يوضــع فيهــا

الــدم ويُعــد إجــراء اعطــاء النُخــاع مشــابها إلجــراء نقــل الــدم حيــث ســيقوم املمــرض باعطائــك بعــض األدويــة
التحضيريــة والتــي قــد متنــع حــدوث أيــة حساســية عنــد اعطــاء النُخــاع ،مــع العلــم أنــه ســيتم اعطــاؤك

النُخــاع عــن طريــق القســطرة الوريديــة بحضــور كل مــن الطبيــب وفنــي املختبــر والتمريــض حلــن االنتهــاء
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مــن نقــل النُخــاع .وبعــد ذلــك ســتالزمك احــدى املمرضــات للمراقبــة وأخــذ العالمــات احليويــة والتأكــد مــن
عــدم حــدوث أيــة مضاعفــات.

أهال بك في وحدة زراعة النخاع في مركز الحسين للسرطان
اآلن عزيــزي املريــض وقــد وصلنــا إلــى مرحلــة الزراعــة فســوف يتــم إدخالــك إلــى املستشــفى الســتكمال
مراحــل الزراعــة .قبــل حضــورك إلــى املركــز يستحســن أن تقــوم بقــص شــعرك وتقليــم أظافــرك وإزالــة الشــعر

الزائــد عــن جســمك حيــث مينــع اســتخدام األدوات احلــادة يف وحــدة زراعــة النخــاع ملنــع حــدوث أي عــدوى

أو نزيــف للمريــض.

ســيتم ادخالــك إلــى وحــدة زراعــة نخــاع العظــم يف مركــز احلســن للســرطان يف اليــوم الــذي يســبق البــدء

ببرنامــج العــاج " "Protocolحيــث ســيقوم طبيــب الزراعــة مبراجعــة حالتــك واإلجابــة علــى أي استفســار
يتعلــق بالزراعــة .وقبــل البــدء بالعــاج الكيمــاوي ســيتم تركيــب القســطرة الوريديــة لــك وإعطــاؤك ســوائل
مــن خاللهــا.

ما هي القسطرة الوريدية وملاذا تستعمل؟
القســطرة الوريديــة وهــي أنبــوب يتــم ادخالــه يف اجلــزء العلــوي مــن الصــدر بحيــث يصــل إلــى أحــد األوردة

الرئيســية يف اجلســم التــي تصــب يف القلــب ،وهــو إجــراء جراحــي بســيط يقــوم بــه الطبيــب اجلـ َّراح يف غرفــة
العمليــات وحتــت التخديــر العــام يف اليــوم األول لدخولــك وحــدة زراعــة النُخــاع.

يتم استعمال القسطرة الوريدية لغايات:

¦سحب عينات الدم اليومية
¦اعطاء األدوية والعالجات الكيماوية
¦اعطاء الدم أو احدى مكوناته عند احلاجة اليه
¦تقدمي التغذية الوريدية يف حال عدم قدرة املريض على تناول الطعام ألي سبب كان
ســيتم العنايــة بالقســطرة الوريديــة يوميــا مــن قبــل التمريــض وذلــك بتغييــر الضمــادة املوجــودة والتأكــد مــن
عــدم وجــود أي عالمــات لإللتهــاب مثــل :اإلحمــرار ،أو خــروج اي إفــرازات مــن مــكان خــروج القســطرة وأنهــا

تعمــل بالشــكل املطلــوب .يف حــال حــدوث التهــاب ووجــود بكتيريــا داخــل القســطرة ســيقوم الطبيــب بإزالتهــا
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ووضــع قســطرة أخــرى يف مــكان آخــر مــن اجلــزء العلــوي مــن الصــدر .ومــن الضــروري التوقــف عــن تنــاول
الطعــام والشــراب قبــل موعــد إدخــال القســطرة بســت ســاعات علــى األقــل.

ســيتم حتديــد موعــد العمليــة وإعالمــك بــه مســبقاً مــع العلــم أن القســطرة ســتبقى موجــودة طــوال فتــرة
وجــودك يف املستشــفى وبعــد خروجــك لفتــرة يحددهــا الطبيــب.
الفريق التمريضي:
يتواجــد فريــق متريضــي ذو خبــرة وكفــاءة عاليــة للعنايــة مبرضــى زراعــة النخــاع علــى مــدار  24ســاعة ،حيــث
يقومــون بتقــدمي رعايــة متريضيــة شــاملة ومتواصلــة للمرضــى .ونوضــح لــك تاليـاً اإلجــراءات اليوميــة التــي

يقــوم بهــا أعضــاء فريــق التمريــض أثنــاء فتــرة تواجــدك يف وحــدة زراعــة النخــاع:

¦تسجيل وزنك كل صباح
¦أخــذ العالمــات احليويــة (ضغــط الــدم ،درجــة احلــرارة ،قيــاس النبــض ،معــدل التنفــس ،مقيــاس
األلــم) يف أوقاتهــا احملــددة وعنــد الضــرورة
¦سحب عينات الدم ومتابعة نتائجها يومياً
¦تقدمي األدوية املوصوفة والتأكد من تناولك لعالجاتك يف الوقت احملدد
¦تغيير شراشف األسرة يومياً وعند احلاجة
¦املراقبــة املســتمرة لوضــع املريــض ومتابعــة حالتــه ويف حالــة حــدوث أي تغييــرات إعــام الطبيــب
بهــا
¦التحدث مع املريض وتوضيح أي إجراء يتم اجراؤه له
¦اعطاء العالج الكيماوي
¦اعطاء الدم أو أحد مكوناته
¦اعطاء اخلاليا اجلذعية
¦ تســجيل كميــة الســوائل الداخلــة للجســم واخلارجــة منــه كل يــوم بشــكل دقيــق للمحافظــة علــى
تــوازن الســوائل يف اجلســم ومعاجلــة أي خلــل حــال حدوثــه .أمــا الســوائل فهــي:
¦السوائل الداخلة للجسم :كل ما يشربه املريض أو يتلقاه من سوائل عن طريق الوريد
¦السوائل اخلارجة :البول ،القيء ،االسهال
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دور املريض يف العناية بنفسه أثناء وجوده يف وحدة الزراعة:
كمــا ذكرنــا ســيقوم أعضــاء الفريــق التمريضــي بالعنايــة بــك أثنــاء تواجــدك يف وحــدة الزراعــة بشــكل مســتمر
ولكــن هــذا ال يتعــارض مــع أن لــك دوراً يجــب عليــك القيــام بــه ملســاعدة طاقــم التمريــض ومســاعدة نفســك
علــى اجتيــاز هــذه املرحلــة احلرجــة بــدون أي مضاعفــات .ومــن خــال النقــاط التاليــة نســلط الضــوء علــى

دورك يف مســاعدة نفســك:

¦العنايــة بالفــم ،نظــراً ألن العنايــة اجليــدة بالفــم متنــع حــدوث أي التهابــات أو تقرحــات يف الفــم،
فيجــب االهتمــام للنقــاط التاليــة:
¦اســتعمال الغســول املطهــر للفــم والــذي ســيتم تزويــدك بــه مــن قســم التمريــض .يجــب أن يتــم
اســتعماله كل ســاعتني أثنــاء النهــار
¦كما يجب استعمال الغسول بعد كل استعمال للحمام
¦اإلنتبــاه إلــى الفــم ويف حــال مالحظــة أي احمــرار أو تقــرح أو ظهــور أي بثــور يف /حــول الفــم،
يجــب إعــام التمريــض أو الطبيــب املعالــج
¦عدم إهمال أي تعليمات خاصة أخرى يطلبها الطبيب بخصوص العناية بالفم
¦االستحمام بشكل يومي وخصوصاً صباحاً قبل جولة األطباء.
¦عمــل متاريــن التنفــس باســتعمال جهــاز خــاص ،ويجــب عمــل هــذه التماريــن أربــع مــرات علــى
األقــل يومي ـاً وهــي تســاعد علــى متــدد الرئتــن ومتنــع حــدوث مــرض ذات الرئــة.
¦احلركــة وعــدم البقــاء يف الفــراش فتــرة طويلــة أمــر ضــروري جــداً .بإمكانــك التجــول يف وحــدة
زراعــة النخــاع ممــا يســاعدك علــى الشــعور باحليويــة والنشــاط وأيضــا ممارســة بعــض التماريــن
الرياضيــة البســيطة أمــر مهــم ولــه تأثيــر جيــد علــى اجلســم.
¦غسل اليدين جيداً خصوصاً بعد استعمال احلمام وقبل تناول أي طعام.
¦تغييــر املالبــس بشــكل يومــي واحلفــاظ علــى ترتيــب متعلقاتــك لتســهيل تنظيفهــا ومنــع التقاطهــا
ألي جراثيــم.
املمنوعات يف قسم الزراعة:

¦نباتــات الزينــة والــورود الطبيعيــة ملــا ميكــن أن حتتويــه مــن بكتيريــا وتــراب ممــا يزيــد مــن نســبة
حــدوث عــدوى
¦إدخال الطعام والشراب من خارج املركز
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¦إدخال أو استخدام أي أعشاب
¦استخدام أدوية غير التي توصف من قبل الطبيب
الطعام:
يتــم تقــدمي ثــاث وجبــات يوميـاً (لــك وللمرافــق إن وجــد) تشــمل :إفطــار يف الســاعة الثامنــة صباحــا ،غــداء

يف الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرا ،عشــاء يف الســاعة السادســة مســاءا .ال يُســمح بإحضــار طعــام مــن خــارج
ـال مــن البكتيريــا.
املستشــفى ألنــه مــن الضــروري لــك أن تتنــاول طعامـاً مغذيـاً مطبوخـاً بطريقــة جيــدة وخـ ٍ
كمــا يجــب عــدم االحتفــاظ بأيــة أطعمــة يف غرفتــك للحفــاظ علــى ســامتك .علم ـاً بأنــه يوجــد أخصائيــة
تغذيــة ســتقوم بزيارتــك يوميـاً ملعرفــة مــا ترغــب بتناولــه مــن طعــام ضمــن التعليمــات املذكــورة ويف حــال وجــود
أي مالحظــات لديــك حــول الطعــام املقــدم لــك ،ميكنــك االتصــال بهــا يف أي وقــت.

الزوار:
أوقــات الزيــارة هــي مــن الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرا حتــى الثانيــة مــن بعــد الظهــر ومــن الســاعة الرابعــة

مســاء حتــى الســاعة الســابعة مســاءا ولكنهــا تكــون محــدودة ومقتصــرة علــى زائــر واحــد فقــط وملــدة قصيــرة

ويجــب االستفســار مــن املمــرض املســؤول قبــل الدخــول لزيــارة املــرض .ويجــب التنبيــه علــى الــزوار باإللتــزام

بتعليمــات الزيــارة.

ا ُملرافق:
يُســمح بوجــود ُمرافــق واحــد فقــط مــع املريــض ويُفضــل أن يكــون الشــخص املُرافــق هــو نفســه طــوال فتــرة
اإلقامــة يف املستشــفى خصوصــاً إذا كان املريــض طفــل وبحاجــة لوجــود ُمرافــق معــه ،وميكــن أن يكــون
املُرافــق :والــدة املريــض ،والــده ،أختــه ،أو أحــد املقربــن بحيــث ال يقــل عمــره عــن  18ســنة .ومبــا أن املُرافــق
متواجــد مــع املريــض معظــم الوقــت فــإن لــه دوراً حيوي ـاً يف مســاعدة املريــض مــن خــال:

¦مساعدة املريض يف زياراته ومواعيد مراجعته للعيادات يف املركز قبل وبعد الزراعة.
¦متابعــة وضــع املريــض صحيــا ونفســياً باســتمرار والتأكــد مــن أنــه يقــوم بنشــاطاته اليوميــة بشــكل
عــادي مــن أكل وشــرب ونــوم ...وإبــاغ الطبيــب يف حــال مالحظــة أي تغييــر علــى وضــع املريــض.
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¦التأكد من أن املريض يتناول أدويته بشكل منتظم.
¦احضار املريض إلى املركز يف حال حدوث أي طارئ.
¦تعلم كيفية حقن املريض ببعض احلقن مثل حقن حتت اجللد.
¦ تعلم كيفية العناية بالقسطرة الوريدية واحملافظة عليها ملنع التقاط أي عدوى.
¦توضيــح حالــة املريــض لألهــل واألصدقــاء ،األمــر الــذي ميكــن اجلميــع مــن مســاعدة املريــض
لتجــاوز فتــرة الزراعــة ومــا بعدهــا.
¦تشجيع املريض وخصوصاً يف فترة ما بعد الزراعة على ممارسة نشاطاته الطبيعية.
ومــن الضــروري جــداً التنبيــه أن يفهــم ك ً
ال مــن املرافــق واملريــض أن املرافــق موجــود ملســاعدة املريــض يف
بعــض األمــور وعنــد الطــوارئ ،ممــا يعنــي ان املريــض يجــب أن يعتــاد علــى االعتمــاد علــى نفســه وعــدم اإلتــكال
علــى املرافــق.

وملــا للمرافــق مــن دور مهــم مــع املريــض فيجــب أن يعتنــي بنفســه جيــدا وبصحتــه البدنيــة والنفســية باحلصــول
علــى القــدر الــكايف مــن النــوم والطعــام ،وعــدم اهمــال التماريــن الرياضيــة ليتمكــن مــن القيــام بــدوره علــى

أكمــل وجــه.

العزل الوقائي:
يســتخدم العــزل الوقائــي مــن أجــل حمايتــك مــن االصابــة بأيــة التهابــات بكتيريــة أو جرثوميــة أو فطريــة
خــال عمليــة الزراعــة ،ويتــم التركيــز علــى االحتياطــات الوقائيــة يف فتــرة مــا بعــد الزراعــة ،حيــث يكــون
اجلســم غيــر قــادر علــى مقاومــة مثــل هــذه االلتهابــات .ويتضمــن العــزل الوقائــي إجــراءات غســل اليديــن

بشــكل جيــد قبــل وبعــد الدخــول إلــى غرفــة املريــض ،ارتــداء األقنعــة ،نظــام تنظيــف الهــواء اخلــاص بالغرفــة،
حتديــد أوقــات الزيــارة وعــدد الــزوار ،النظافــة املســتمرة للغرفــة.

ومــن املهــم جــدا احملافظــة علــى النظافــة الشــخصية حيــث مــن الضــروري االســتحمام اليومــي وارتــداء
املالبــس النظيفــة ) إمــا مالبســك اخلاصــة أو رداء خــاص يتــم تزويــدك بــه مــن قبــل التمريــض( ومــن مناطــق

اجلســم التــي يجــب احملافظــة علــى نظافتهــا منظقــة الشــرج ألنهــا أكثــر عرضــة لوجــود بكتيريــا أو جراثيــم.
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ونــود التأكيــد علــى نظافــة الفــم واألســنان اليوميــة واملتكــررة.
قــد تبــدو هــذه األيــام التــي ســتقضيها يف العــزل الوقائــي طويلــة جــدا ومــن املمكــن أن تصــل لثالثــة أســابيع

بعــد الزراعــة ،لذلــك ســيبذل أعضــاء الفريــق الطبــي قصــارى جهدهــم جلعلــك تشــعر بالراحــة وتخفيــف

احساســك بامللــل .وتذكــر دائمــا عزيــزي املريــض إننــا جميعــا نعمــل مــن أجلــك حتــى تغــادر املستشــفى معافــى
بــإذن اهلل تعالــى.
بعد الزراعة
بعــد عمليــة الزراعــة لــن يكــون جســمك قــادرا علــى انتــاج خاليــا الــدم مباشــرة ألن اخلاليــا الســليمة التــي

تلقيتهــا مــن املتبــرع حتتــاج إلــى فتــرة حتــى تنمــو داخــل جســمك ،وهــذه الفتــرة تختلــف مــن مريــض إلــى آخــر
ويتــم خاللهــا أخــذ عينــة دم يوميـاً ملراقبــة انتــاج النُخــاع .وتعتبــر هــذه الفتــرة مــن املراحــل احلرجــة يف عمليــة
زراعــة النُخــاع حيــث ميكــن أن تتعــرض (ال قـ ّدر اهلل) لبعــض املضاعفــات التــي ســيتم ذكرهــا أدنــاه لتتعــرف
عليهــا وليــس مــن الضــروري ان حتــدث معــك.

¦الشعور بالتعب والضعف العام بسبب نقص كريات الدم احلمراء.
¦وجــود بعــض العالمــات للنزيــف كنزيــف اللثــة واألنــف وظهــور الكدمــات علــى اجلســم بســبب نقــص
الصفائح.
¦يكــون اجلســم معــرض حلــدوث االلتهابــات حتــى يبــدأ نُخــاع العظــم اجلديــد بانتــاج املزيــد مــن
كريــات الــدم البيضــاء.
¦تقرحات يف الفم وميكن أن تزداد يف هذه الفترة بسبب نقص كريات الدم البيضاء.
¦ميكن حدوث اسهال وارتفاع يف درجة حرارة اجلسم.
جوالت األطباء:
ســيقوم طبيبــك بزيارتــك يومي ـاً لإلطمئنــان علــى وضعــك ومتابعــة حالتــك .وميكنــك طــرح مــا لديــك مــن
أســئلة أو مالحظــات حــول اخلطــة العالجيــة.

ويوجــد يف كل غرفــة يف وحــدة زراعــة النُخــاع جهــاز تلفزيــون وميكنــك إحضــار جهــاز كمبيوتــر إذا أردت ذلــك
كمــا ميكنــك طلــب أيــة أشــرطة أو مجــات أو كتــب ترغــب فيهــا .أمــا بالنســبة لنظافــة الغرفــة فيقــوم أحــد
أفــراد قســم اخلدمــات بتنظيــف غرفتــك صباحــا ومتابعــة نظافتهــا طــوال اليــوم.
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األخصائية االجتماعية:
يوجــد يف املستشــفى اخصائيــة اجتماعيــة ســتقوم بزيارتــك والتحــدث معــك ملعرفــة احتياجاتــك ومــا يجــول

بخاطــرك مــن استفســارات .وميكنــك التحــدث معهــا بصراحــة تامــة حــول أيــة أمــور ســواء كانــت عائليــة
أوماديــة أو غيرهــا ،وســتقوم هــي بدورهــا مبســاعدتك قــدر اإلمــكان لتجــاوز أي قلــق تشــعر بــه.

النشاطات اليومية:
يُعــد النشــاط البدنــي أمــرا ضروريــا أثنــاء فتــرة عالجــك ،فممارســة بعــض التماريــن الرياضيــة البســيطة،
عــدم البقــاء يف الفــراش لفتــرة طويلــة ،ممارســة املشــي داخــل الغرفــة أو داخــل وحــدة زراعــة النُخــاع قــد

تســاعدك علــى الشــعور باحليويــة والنشــاط .وميكنــك االســتمرار مبمارســة النشــاطات اليوميــة التــي اعتــدت
عليهــا مثــل :املطالعــة ،الكتابــة ،اســتخدام الكمبيوتــر وغيرهــا...

ومبــا أن جتربــة زراعــة النخــاع هــي جتربــة غنيــة وغيــر عاديــة فبإمكانــك تســجيل يومياتــك يف قســم الزراعــة
وبعــد مغادرتــك املركــز يف مفكــرة خاصــة تــؤرخ فيهــا جتربــة مهمــة يف حياتــك.

ُمضاعفات عملية زراعة نُخاع العظم
يف بعــض احلــاالت حتــارب خاليــا املتبــرع الســليمة خاليــا جســم املريــض .وعلــى الرغــم مــن أن العالجــات

الكيماويــة و /أو اإلشــعاعية التــي تلقاهــا املريــض قبــل عمليــة الزراعــة قــد عملــت علــى إضعــاف جهــاز املناعــة
يف جســمه ،إال أن خاليــا جســم املريــض ميكــن أن ترفــض اخلاليــا اجلديــدة .تاليـاً نوضــح املضاعفــات األكثــر
انتشــاراً بعــد إجــراء عمليــة زراعــة نُخــاع العظــم:

1.رفــض اخلاليــا اجلديــدة ( :)Rejectionيف حالــة الزراعــة مــن متبــرع " "Allogeneicمــن
املمكــن أن يرفــض جهــاز املناعــة يف جســم املريــض اخلاليــا الســليمة التــي مت زرعهــا فيــه.

2.داء مهاجمــة خاليــا املتبــرع جلســم املريــض (")GVHD" Graft-Versus-Host Disease

إن هــذا الــداء هــو أحــد املضاعفــات املتكــررة عنــد إجــراء عمليــة زراعــة نُخــاع العظــم مــن متبــرع
( )Allogeneicولكنــه مــن النــادر جــداً ان يظهــر لــدى زراعــة نُخــاع العظــم مــن املريــض نفســه.

حيــث يقــوم النُخــاع اجلديــد مبهاجمــة أعضــاء وأنســجة املريــض بحيــث يُضعــف قدرتهــا علــى العمــل
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ويزيــد مــن قابليــة املريــض لإلصابــة باإللتهابــات و ُ
حلســن احلــظ فــإن أغلــب هــذه احلــاالت تكــون

طفيفــة .وقــد يظهــر هــذا الــداء يف أجــزاء اجلســم التاليــة :اجللــد ،الكبــد ،واألمعــاء .ويختلــف نــوع

داء مهاجمــة خاليــا املتبــرع جلســم املريــض حســب وقــت ظهــوره كالتالــي:

أ .داء مهاجمة خاليا املتبرع جلسم املريض (الشكل احلاد )Acute GVHD
يظهــر هــذا الــداء خــال االشــهر الثالثــة األولــى للزراعــة ،وعــادة يتــم اعطــاء املريــض األدويــة
الالزمــة ملقاومــة هــذا الــداء قبــل وخــال وبعــد الزراعــة للقضــاء عليــه .أمــا أعراضــه فهــي:

¦أول عالمــة مبكــرة دالــة علــى هــذا املــرض يف كثيــر مــن األحيــان عبــارة عــن طفــح جلــدي يظهــر
يف البدايــة علــى اليديــن والقدمــن وقــد ميتــد إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم ويتطــور إلــى
احمــرار عــام يشــبه احلــروق التــي تســببها أشــعة الشــمس مــع تقشــر يف اجللــد.
¦كمــا أن اإلصابــة بتقلصــات يف املعــدة وغثيــان مســتمر وإســهال مائــي أو دمــوي متكــرر ُيكــن
أن تُعتبــر مــن العالمــات علــى حــدوث هــذا املــرض يف املعــدة أو األمعــاء.
¦وكذلــك فــإن اصفــرار اجللــد والعينــن قــد يــدل علــى أن هــذا املــرض قــد أثــر علــى الكبــد .ومــن
املهــم جــداً أن تخبــر ممرضتــك وطبيبــك يف حــال مالحظــة أي مــن األعــراض التــي ُذكــرت.
ب .داء مهاجمة خاليا املتبرع جلسم املريض (الشكل املزمن)Chronic GVHD

يف هــذه احلالــة يتطــور الــداء مــن الشــكل احلــاد إلــى الشــكل املزمــن وقــد يســتمر لعــدة ســنوات بعــد
الزراعة.

أعــراض هــذا الــداء مشــابهة ألعــراض الــداء بشــكله احلــاد ،وقــد يزيــد عليهــا شــعور املريــض بجفــاف

يف الفــم وجفــاف يف العينــن ونــزول يف الــوزن .باإلضافــة إلــى احتمــال تســاقط شــعر املريــض وقــد

يحــدث اختــاف يف أداء اجلهــاز التنفســي لــدى املريــض.

ويتــم تشــخيص داء مهاجمــة اخلاليــا إمــا عــن طريــق األعــراض الســريرية أو أخــذ عينــة مــن املــكان
املصــاب وعمــل فحــص األنســجة املرضيــة.

ســيتم اعطــاؤك أدويــة مــن أجــل الوقايــة أو التقليــل مــن اإلصابــة بهــذا املــرض مثــل (سايكلوســبورين
أو بروغــراف ،باإلضافــة إلــى نــوع آخــر مــن األدويــة املثبطــة للمناعــة) .ســتبدأ بتنــاول هــذه األدويــة

حســب نــوع الزراعــة وتؤخــذ يف أوقــات محــددة ثابتــة وستســتمر حتــى ســتة أشــهر بعــد إجــراء عمليــة
زراعــة نخــاع العظــم .قــد يحتــاج املريــض إلــى فتــرة أطــول يف بعــض أنــواع الزراعــة .ســيقوم فريــق
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زراعــة نخــاع العظــم بشــرح املزيــد عــن هــذا املــرض واألدويــة املســتعملة يف الوقايــة منــه وعالجــه.

يف حــال حــدوث داء مهاجمــة اخلاليــا ،يتــم إضافــة بعــض العالجــات وأهمهــا الكورتيــزون للســيطرة

عليــه .مــن الضــروري االلتــزام بكافــة تعليمــات فريــق الزراعــة وإرشــادات الصيدلــي الســتعمال هــذه
األدويــة والتخفيــف مــن أعراضهــا اجلانبيــة.

جهــاز الفصــد الضوئــي ( :)Extracorporeal Photopheresisجهــاز متقــدم جــدا يســتخدم يف
عــاج تناحــر اخلاليــا املزمــن املســتعصي والغيــر قابــل للعــاج بادويــة تثبيــط املناعــة ،حيــث يعمــل

هــذا اجلهــاز علــى ســحب دم املريــض وجتميــع كريــات الــدم البيضــاء وتعريضهــا إلــى مــادة محفــزة
للضــوء )مــادة ميتوكســي بســورالني( وتشــع بضــوء فــوق بنفســجيأ ،ثــم يعــاد الــدم ثانيــة إلــى جســم

املريــض.

3.اإللتهابــات (الفطريــة ،البكتيريــة ،والفيروســية) :إن العــاج الكيمــاوي أو العــاج اإلشــعاعي
الــذي يُعطــى قبــل عمليــة الزراعــة يــؤدي إلــى إضعــاف جهــاز املناعــة )حيــث أنــه يقضــي علــى ُكريــات
الــدم البيضــاء التــي تقــوم بالدفــاع عــن اجلســم (ممــا يُعــرض اجلســم لإلصابــة ببعــض االلتهابــات يف
الفتــرة التــي تلــي عمليــة الزراعــة إلــى أن يصبــح النُخــاع اجلديــد قــادراً علــى انتــاج كريــات دم بيضــاء.

وتتــراوح هــذه الفتــرة مــا بــن ( )12-6شــهرا بعــد الزراعــة .وميكــن حــدوث هــذه املضاعفــات يف حالــة
الزراعــة الذاتيــة أو الزراعــة مــن متبــرع .لــذا يتوجــب عليــك التقيــد باألدويــة الوقائيــة املوصوفــة لــك

حســب املــدة املناســبة لــكل مريــض.

معلومــة هامــة :يف حالــة الزراعــة ملرضــى اللوكيميــا وأمــراض أخــرى ،تقــوم اخلاليــا الســليمة للمتبــرع

مبهاجمــة خاليــا اللوكيميــا /املــرض يف جســم املريــض .وتعتبــر هــذه ميــزة للزراعــة مــن متبــرع ()Allogeneic
علــى الزراعــة مــن نفــس املريــض ()Autologous
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ماذا بعد مغادرة المستشفى؟
متــى ميكننــي العــودة للمنــزل؟ بعــد أن امضيــت عــدة أســابيع يف وحــدة زراعــة النُخــاع وأنهيــت جميــع إجــراءات
زراعــة نُخــاع العظــم ومت التأكــد مــن جنــاح عمليــة الزراعــة ،وكلمــة جنــاح الزراعــة تعنــي:

¦أن اخلاليا السليمة التي تلقيتها من املتبرع تعمل بشكل جيد
¦وأنك ال تعاني من أية مشاكل أو أية التهابات قد تعيق عودتك إلى املنزل
¦لم حتدث ُحمى خالل فترة  72ساعة متواصلة

¦أصبح بإمكانك شرب كمية من السوائل من ( )10-8أكواب يومياً
¦كما أنك تتناول أدويتك بانتظام
¦بإمكانك تناول كميات قليلة من الطعام بدون أي مشاكل
¦املشي بدون مساعدة من أحد
¦تســتطيع ممارســة النشــاطات اليوميــة البســيطة مثــل اســتعمال احلمــام وتغييــر مالبســك لوحــدك
فيمكنــك العــودة إلــى املنــزل .و ُهنــا مــن الضــروري أن تعــرف كيفيــة العنايــة بنفســك ومتابعــة أخــذ

بعــض العالجــات يف البيــت وســتقوم املمرضــة بإعطائــك العديــد مــن االرشــادات التــي نرجــو
االلتــزام بهــا للمحافظــة علــى صحتــك ،وال تتــردد بالتحــدث مــع فريــق زراعــة نُخــاع العظــم حــول
أيــة أســئلة أومخــاوف لديــك قبــل أن تغــادر املستشــفى.
األدوية
يجــب عــدم اهمــال أدويتــك التــي مت وصفهــا لــك مــن قبــل طبيــب الزراعــة وبتعليمــات الصيدالنــي الســريري
ومراعــاة مــا يلــي:

¦أهمية تناول األدوية يف مواعيدها حسب اجلرعات املوصوفة.
¦إبالغ الطبيب فور حدوث أية تأثيرات جانبية.
¦عدم التوقف أبدا عن تناول أي دواء دون اخبار الطبيب.
¦التأكد من وجود كمية كافية من األدوية لديك إلى أن يحني موعد املراجعة القادمة.
¦عدم تناول أية أدوية أخرى مهما كانت بسيطة دون استشارة الطبيب.
¦احضار جميع األدوية التي تتناولها عند حضورك ملواعيد العيادة.
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بيئة املنزل
يجــب علــى األهــل مراعــاة أنــك بحاجــة لعنايــة خاصــة .تبــدأ العنايــة باإلهتمــام بتنظيــف املنــزل بشــكل جيــد
ويفضــل اســتعمال فلتــر لتنقيــة الهــواء يف املنــزل والعنايــة بنظافــة الســجاد بشــكل خــاص ألنــه يشــكل بيئــة

خصبــة لتكاثــر اجلراثيــم .ويف حــال كنــت ستســتعمل نفــس احلمــام مــع أفــراد العائلــة فيجــب تنظيفــه بشــكل
جيــد ويومــي.

العناية بنفسك يف املنزل
من أجل احلفاظ على صحتك بأفضل حال وجتنب املضاعفات فمن األفضل التقيد بالتعليمات التالية:
أ .النظافة:

¦االستمرار باالستحمام اليومي
¦غسل اليدين قبل الطعام وبعد استعمال احلمام جيداً وباملاء والصابون
¦التنبيــه علــى أفــراد العائلــة والــزوار بضــرورة التقيــد بغســل اليديــن أيضـاً وخصوصـاً قبــل حصــول
أي اتصــال جســدي معــك مثــل الســام باليــد
¦عــدم اهمــال العنايــة باألســنان باســتمرار وإعــام الطبيــب حــال مالحظــة أي احمــرار أو تقــرح
يف الفــم
ب .اإلجراءات الوقائية:

¦جتنــب األماكــن املزدحمــة بالنــاس مثــل :األســواق ،املــدارس ،املطاعــم ،دور العبــادة ....،والتــي
تــزداد فيهــا احتماليــة انتقــال أي عــدوى
¦اســتعمال القنــاع الواقــي للفــم واألنــف يف األماكــن املزدحمــة وســيكون اســتخدامه لفتــرة مؤقتــة
حلــن حتســن مناعــة اجلســم بشــكل مقبــول بعــد الزراعــة
¦عدم استعمال العدسات الالصقة
¦االبتعاد عن أي طفل تلقى مطعوم ضد أي مرض خالل فترة أسبوعني
¦كذلــك جتنــب االحتــكاك بــأي شــخص ســواء كان طفــ ً
ا أم بالغــاً مصــاب بأعــراض أي مــرض
معــدي ،مثــل :االنفلونــزا ،الرشــح ،احلصبــة ،اجلــدري
¦جتنــب األماكــن التــي يوجــد بهــا ُغبــار كثيــف أو أتربــة مثــل أماكــن البنــاء أو غــرف تغييــر املالبــس
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يف احملــات التجاريــة
¦عدم السباحة أو ممارسة النشاطات الرياضية اجلماعية
ج .العناية باجللد
بشــرتك اآلن حساســة جــداً خاصــة يف حــال أنــك تلقيــت العــاج باألشــعة ،لذلــك مــن الضــروري جتنــب
التعــرض ألشــعة الشــمس ،ويف حــال كنــت مضطــراً للخــروج والتعــرض لهــا يجــب مراعــاة:

¦احلد األقصى لتعرضك ألشعة الشمس هو  30دقيقة
¦ضــرورة وضــع قنــاع واقــي مــن الشــمس يحتــوي علــى مــادة تعمــل كحاجــز بــن أشــعة الشــمس
وخاليــا البشــرة
¦ارتداء مالبس ذات أكمام طويلة
¦الستحمام بشكل يومي ،وسوف تالحظ أن بشرتك أصبحت جافة جداً لذلك من األفضل:
¦استخدام صابون لطيف مرطب للبشرة
¦اســتخدام شــامبو وبلســم ملطــف للشــعر ويستحســن اســتعمال كــرمي ملطــف نظــراً ألن شــعرك
يف هــذه املرحلــة يكــون جافـاً وهشـاً
¦بعد االستحمام استعمل كرمي مرطب جلسمك
د .التغذية:
مــن الضــروري االهتمــام بالتغذيــة اجليــدة بعــد خروجــك مــن املستشــفى كمــا ننصــح بتنــاول األطعمــة ذات

القيمــة الغذائيــة العاليــة .وبإمكانــك االستفســار عــن أيــة أطعمــة ترغــب بتناولهــا ،ونــود تذكيــرك بــأن حاســة
التــذوق ستتحســن تدريجي ـاً مبــرور الوقــت بعــد الزراعــة ،وااللتــزام بالتعليمــات الــواردة تالي ـاً:

¦عدم أكل الفواكة واخلضروات الطازجة (غير املطهوة)
¦االبتعاد عن السلطات بأنواعها
¦جتنــب تنــاول البوظــة بأنواعهــا ملــا ميكــن أن حتتويــة مــن مــواد غيــر نظيفــة أو غيــر مطهــوة جيــداً
مثــل احلليــب أو البيــض
¦عدم تناول اللحوم غير املطهوة ،مثل :السمك (التونا) ،البيض غير املطهو جيداً
¦يف حالــة اللحــوم أو الدجــاج (املجمــدة) يجــب اذابتهــا إمــا يف الثالجــة نفســها يف الرفــوف الســفلى
أو بواســطة امليكروويــف ولكــن ليــس خــارج الثالجــة يف املطبــخ أو يف درجــة حــرارة الغرفــة
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¦عند حتضير اللحوم يجب مراعاة:
¦جتهيز اللحوم منفصلة عن بقية مكونات الطعام
¦استخدام لوح تقطيع خاص لللحوم غير املستعمل للخضار
¦غسل اللحم جيداً قبل الطبخ
¦يف حــال تنــاول الطعــام خــارج املنــزل يف مطعــم وطلــب أي نــوع مــن اللحــوم يجــب أن تطلــب طهــوه
جيــداً
¦عدم شرب الكحول اطالقاً ملا لها من تداخالت مع مكونات أدوية الزراعة
¦عدم التدخني إطالقاً
¦عدم تناول فاكهة البوملي وجريبرفروت
ومــن الضــروري االتصــال بالطبيــب يف حــال اصابتــك بالتقيــؤ املتكــرر ،الشــعور بحرقــة مؤقتــة أو ُعســر هضــم
أو حموضــة يف املعــدة أو إذا واجهــت أيــة مشــاكل يف تنــاول الطعــام.
ه .استئناف النشاطات اليومية
ميكنــك اســتئناف نشــاطاتك اليوميــة بعــد مغادرتــك املستشــفى ،ولكــن يجــب أن تتذكــر أن قــدرة جســمك علــى

محاربــة االلتهابــات وغيرهــا لــم تعــد إلــى طبيعتهــا بعــد فيجــب عليــك وعلــى عائلتــك أخــذ احليطــة واحلــذر
خــارج املستشــفى ملــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر بعــد عمليــة زراعــة نُخــاع العظــم .أثنــاء ذلــك سيرشــدك طبيبــك
إلــى التدابيــر التــي ينبغــي عليــك االلتــزام بهــا.

أمــا بالنســبة للنشــاطات الترفيهيــة مثــل اللعــب ،ممارســة الرياضــة اجلســدية أو الســباحة ،فيجــب استشــارة

الطبيــب قبــل البــدء مبمارســة هــذه األنــواع مــن النشــاطات وخاصــة الســباحة أو اللعــب مــع مجموعــة ميكــن

ان يكــون بينهــم شــخص مصــاب بأيــة التهابــات معديــة.

بإمكانــك العــودة إلــى املدرســة /العمــل بعــد مــرور ( )6-4أشــهر مــن تاريــخ زراعــة النُخــاع وســيقوم طبيبــك
بإخبــارك متــى تســتطيع العــودة إلــى املدرســة /العمــل ولكــن يجــب مراعــاة اإلحتياطــات التــي مت ذكرهــا.

يف الفتــرة التــي تلــي عمليــة الزراعــة قــد تشــعر املريضــة بانخفــاض واختفــاء يف الــدورة الشــهرية وانخفــاض

يف اإلفــرازات املهبليــة ،جفــاف وتضيــق يف املهبــل وخاصــة يف حــال حــدوث مــرض مهاجمــة اخلاليــا املزمــن.
وميكــن التخلــص أو التخفيــف مــن هــذه االعــراض باســتعمال بعــض األدويــة الهرمونيــة ولكــن بالطبــع بعــد
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استشــارة الطبيــب باإلضافــة إلــى اســتعمال الكرميــات املرطبــة باســتمرار.
ومــن الضــروري العلــم بــأن عمليــة زراعــة نخــاع العظــم /اخلاليــا اجلذعيــة تؤثــر علــى اإلخصــاب ممــا قــد

يــؤدي إلــى حــدوث عقــم دائــم للمريــض بســبب العالجــات الكيماويــة أو العــاج الشــعاعي.
ز .احليوانات والنباتات

تنمــو البكتيريــا واجلراثيــم بكثــرة علــى النباتــات ويف امليــاه لــذا فهــي تزيــد مــن خطــورة اصابتــك باألمــراض
لــذا يجــب عليــك أن تتجنــب مــا يلــي:

¦اقتناء احليوانات مثل الطيور ،أحواض السمك ،احليوانات املنزلية (القطط ،املاعز ،وغيرها)
¦النباتات املنزلية والورود (ملا ميكن أن حتمله بني أوراقها من فطريات)
ح .التطعيم (اللقاح):
لــن يكــون التطعيــم ف ّعــاالً أثنــاء العــام األول بعــد إجــراء عمليــة زراعــة نُخــاع العظــم لعــدم قــدرة اجلهــاز املناعــي

علــى أداء وظيفتــه كمــا يجــب .لذلــك ســتتلقى تطعيــم )لقاحــات غيــر نشــطة) بعــد عــام مــن عمليــة زراعــة
نُخــاع العظــم (إذا نصــح طبيبــك بذلــك (وتشــمل هــذه اللقاحــات :فيــروس ا ُ
خلنــاق ،الكــزاز ،ولقــاح التهــاب
الســعال الديكــي .كمــا
الكبــد الوبائــي ،وإذا كان املريــض دون اخلامســة مــن العمــر ،فســيتلقى لقاح ـاً ضــد ُ

يجــب أن ال تتلقــى لقاحــات فيروســية حيــة ،مثــل :لقــاح احلصبــة ،النــكاف ،احلصبــة األملانيــة ،لقــاح شــلل
األطفــال الفمــي ،لقــاح احلمــى الصفــراء ،اجلــدري ،ولقــاح الــدرن قبــل استشــارة الطبيــب .كمــا ســيتم أعطــاء

لقــاح االنفلونــزا املوســمي يف شــهر (أيلــول /تشــرين أول) مــرة كل عــام.

ومــن املهــم أن تتذكــر أنــه إذا كان لــدى أحــد أفــراد أســرتك موعــد لتلقــى لقــاح فعليــك االتصــال بالطبيــب
مســبقاً .كمــا يجــب عليــك أن تتجنــب األطفــال أو البالغــن الــذي تلقــوا لقاح ـاً خــال األســبوعني املاضيــن

وإن حصــل ذلــك فيجــب عليــك االتصــال بطبيبــك فــوراً.
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متى يجب إبالغ أو مراجعة الطبيب؟
عزيزي املريض ،الرجاء اإلتصال بطبيبك يف حال حدوث أي من األعراض التالية:

¦ارتفــاع درجــة حــرارة اجلســم أكثــر مــن  38درجــة مئويــة مــن الفــم أو  37.5درجــة مئويــة مــن
اإلبــط.
¦وجود احمرار أو ألم أو تورم يف منطقة خروج القسطرة الوريدية (يف حال وجودها).
¦أي تغير يف قوة اإلبصار.
¦ظهور طفح أو بثور صغيرة على اجللد على أي جزء من جسمك.
¦ظهور كدمات أو بقع حمراء صغيرة حتت اجللد.
¦نزف اللثة أواألنف.
¦اإلصابة بالصداع املستمر أو احلاد.
¦تغير لون ،رائحة البول ،أو الشعور بحرقة أو ألم أثناء التبول.
¦الشعور بالغثيان أو التقيؤ املتكرر.
¦اإلسهال املتكرر أو أي تغير يف لون أو قوام البُراز.
¦الشعور بالضعف أو التعب بحيث يكون مستوى الطاقة لديك أقل من املستوى الطبيعي.
¦وجود إحمرار أو ألم أو انتفاخ يف العينني ،اجللد ،املفاصل ،البطن ،أو منطقة املستقيم.
بسعال شديد ،سيالن األنف ،التهاب يف احللق ،أو عند الشعور بضيق التنفس.
¦اإلصابة ُ
¦يف حال إصابة أحد أفراد العائلة بجدري املاء أو احلصبة.
¦انخفاض مستمر يف الوزن.
¦أو عند تعرضك ألي تغير تشعر أنه غير طبيعي.
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المتابعة في مركز الحسين للسرطان
ســيتولى طبيبــك حتديــد أول موعــد مراجعــة بعــد خروجــك مــن املستشــفى حيــث ســتعطى موعــداً للمراجعــة
يف عيــادة زراعــة نُخــاع العظــم وغالبــا مــا يكــون يف اليــوم التالــي خلروجــك.
وتســتمر زيارتــك اليوميــة للعيــادة لفتــرة أســبوعني بعــد خروجــك مــن املستشــفى ،ومــن ثــم يتــم حتديــد موعــد
الزيــارة مــن قبــل الطبيــب مبــا يتفــق مــع وضعــك الصحــي ،حيــث ميكــن أن تكــون زيارتــك مرتــن يف األســبوع

ومــن ثــم تتــم مباعــدة املواعيــد حســب حالتــك ومــا يــراه الطبيــب مناســبا .ســيتم خــال هــذه الزيــارة أخــذ
عينــات دم مــن قبــل ممرضــة عيــادة زراعــة النُخــاع ملتابعــة أداء نُخــاع العظــم اجلديــد .كمــا ســيتم إجــراء
فحــص ســريري ،مراجعــة األدويــة التــي تتناولهــا ،باإلضافــة إلــى مناقشــة كل مــا قــد يخطــر ببالــك بشــأن
عمليــة زراعــة نُخــاع العظــم.
ســيقوم منســقو زراعــة نخــاع العظــم (مــا بعــد الزراعــة) مبتابعتــك مــا بعــد خروجــك مــن وحــدة زراعــة نخــاع
العظــم يف عيــادات زراعــة نخــاع العظــم ومتابعــة نتائــج الفحوصــات املخبريــة واإلشــعاعية وإخبــار الطبيــب

املعالــج بهــا ،مراجعــة العالجــات املوصوفــة يف كل عيــادة مــع الطبيــب املعالــج باإلضافــة للتواصــل معــك يف
جميــع األوقــات لتقــدمي املعلومــت الالزمــة.

ونــود إعالمــك أن فتــرة املتابعــة يف عيــادة زراعــة النُخــاع ستســتمر ملــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر بعــد عمليــة
زراعــة نُخــاع العظــم.
مع متنياتنا لكم بالشفاء
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