معلومات تثقيفية للمريض ومقدم الرعاية

قطف خاليا الدم الجذعية الطرفية الخيفية من المتبرّ ع
تستعرض هذه المعلومات تنفيذ إجراء التبرّ ع بخاليا الدم الجذعية الطرفية في مركز ميموريل سلون كيترنج للسرطان (.)MSKCC
الخاليا الجذعية هي عبارة عن خاليا لم تنضج ل ُتصبح نوعًا مُح ّد ًدا من خاليا الدم ،مثل خاليا الدم الحمراء أو الصفائح الدموية .الدم الطرفي (المحيطي)
هو الدم الذي يدور في أوعيتك الدموية ،ويشتمل على جميع أنواع خاليا الدم .إن قطف الخاليا الجذعية الطرفية هو اإلجراء المستخدم لجمع بعض الخاليا
الجذعية في دمك .عند أخذ خاليا جذعية من متبرّ ع ما ،فإن هذا يُسمى قطف خاليا الدم الجذعية الطرفية الخيفية .عند إعطاء الخاليا للمريض ،فإن هذا
يُسمى زرع خاليا الدم الجذعية الطرفية .الخاليا التي تتبرّ ع بها سوف تنمو وتنضج وتحل محل خاليا المريض المُدمّرة.

تحضيرك لإلجراء
قبل تنفيذ إجراء القطف الخاليا الجذعية ،سوف تتلقى عقارً ا يُسمّى فيلجراستيم ( ® .)Neupogenيُساعد هذا العقار على نقل الخاليا الجذعية من النخاع
العظمي إلى الدم المحيطي حيث يتم أخذها (قطفها) .إما أن يتم تعليمك كيفية إجراء الحقنات بنفسك أو يُمكنك مناقشة الترتيبات األخرى مع ممرضك.
سوف تتم حقنات فيلجراستيم كل يوم لمدة  5إلى  6أيام.
تشتمل اآلثار الجانبية الشائعة لعقار فيلجراستيم على ألم في العظم في الذراعين والرجلين ومنطقة أسفل الظهر .كما يُمكن أن يُسبّب صداع وأعراض ُتشبه
أعراض األنفلونزا .قد يُستخدم أسِ يتامي ُنوفين العادي أو إكسترا ( ® )Tylenolلتخفيف هذه اآلثار الجانبية .إذا لم ينجح أسِ يتامي ُنوفين في تخفيف هذه اآلثار
الجانبية ،فسوف يصف طبيبك عقارً أكثر قوة وفعالية .إذا كنت سوف تحقن نفسك بعقار فيلجراستيم ،فيجب عليك تخزينه في الثالجة.

إجراء القطف
سوف يتم إجراء القطف في غرفة المتبرّ عين في مركز  ،MSKCCالذي يقع في العنوان ( 1250 First Avenueبين شارعي  67thو .)68th
سوف يكون عندك موعدين في يومين متتاليين .وسوف تتلقى في هذين اليومين جرعة فيلرجراستيم قبل موعدك بساعة واحدة على األقل .يتم إجراء
القطف أثناء تواجدك في السرير أو على كرسي مائل .عاد ًة ما يستغرق األمر  3إلى  4ساعات .سوف يتم إدخال إبرة في أحد األوردة في كل ذراع.
سوف يتم توصيل جهاز يفصل الخاليا الجذعية من دمك باإلبرة في أحد الذراعين .يسير الدم في الجهاز لجمع الخاليا الجذعية .يعود باقي الدم إليك من
خالل اإلبرة الموضوعة في ذراعك اآلخر.
أثناء أخذ خالياك الجذعية ،قد ينتابك أي مما يلي:
 تش ّنجات عضلية


ارتعاش



إحساس بالتنميل حول شفتيك وأطراف أصابعك

ُتشير هذه العالمات النخفاض مستوى الكالسيوم في دمك .قد يُساعد شرب الحليب وتناول منتجات األلبان مثل جبن القريش على التقليل من الشعور بهذه
ً
وسهال للكالسيوم.
اآلثار .كما يستطيع الطاقم المتواجد في غرفة المتبرّ عين بإعطائك ® ،Tumsوالذي يُعتبر مصدرً ا سريعًا

بعد تنفيذ اإلجراء


سوف يتم وضع ضمادات على أماكن إدخال اإلبر في ذراعيك .ال تنزع هذه الضمادات قبل  3ساعات.



في حال حدوث نزيف عند إزالة الضمادات ،ضع اضغط برفق ولكن بقوة على مكان (أماكن) النزيف لمدة  3إلى  5دقائق .اتصل بطبيبك في
حال عدم تو ّقف النزيف.



يستطيع معظم المتبرّ عين معاودة ممارسة أنشطتهم العادية في يوم التبرع أو اليوم الذي يليه.



ارتفاع درجة الحرارة إلى  °011.5فهرنهايت ( °33مئوية) أو أكثر.
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اتصل بطبيبك في أي من الحاالت التالية:


إذا كان لديك أي مما يلي في مكان إدخال اإلبر في ذراعيك:
o

احمرار

o

نزيف

o

ألم

o

تورّ م
جدول الحقن بعقار فيلجراستيم
جرعة فيلجراستيم (®__________ :)Neupogen
التاريخ

الوقت

المتبرعين
موعد غرفة
ّ

 00:00ص
 00:00ص

إذا كانت لديك أية أسئلة أو أمور تثير قلقك ،يمكنك التحدث مع أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتك .يمكنك التحدث إليهم خالل أيام
 .بعد الساعة 5
األسبوع من االثنين إلى الجمعة من الساعة  9صباحا ً حتى الساعة  5مسا ًء على الرقم:
مسا ًء وفي العطلة األسبوعية واإلجازات الرسمية ،يمكنك االتصال على الرقم:

 .في حال عدم وجود رقم

أو عدم تأكدك ،اتصل بالرقم .(212) 639-2000
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