تثقيف المرضى و ُمقدّمي الرعاية

زراعة الخاليا الجذعية الذاتية
مرحبا ً بكم!
مرحب ا ً بكم في برنامجنا لزراعة الخاليا الجذعية الذاتي في مركز ميمولاير سلوان كتيرنج للسرطان ( . )MSKCCوسوف تقضون أنتم
وعائالتكم الكثير من الوقت معنا في األسابيع القادمة ،ونحن نريد أن تشعرون بالراحة إلى أبعد حد ممكن ،ولذا فإن هذا الكتيب سيساعدكم في
معرفة المزيد عن زرع الخاليا الجذعية الذاتي ولماذا تحتاجون إلى رعاية خاصة.
قبل عملية الزراعة وأثنائها ،سوف تحتاجون إلى معرفة كيف تستطيعون أنتم وعائالتكم المساعدة في توفير الرعاية .وسيقوم األطباء وطاقم
التمريض بمراجعة هذا الكتيب معكم والرد على أية استفسارات لديكم ،كما أن األخصائي االجتماعي المخصص لكم سيتحدث معكم ومع
عائلتكم.

وحدة الزراعة الذاتية
تعمل الوحدة كفريق واحد .فالطبيب الذي يراك في العياد ة سيتولى مسؤولية رعايتك على مدى فترة العال ج ،ولكن هذا الطبيب قد ال يكون الشخص
المعني بتوفير الرعاية اليومية لك أثناء فترة وجودك في المستشفى .ويتناوب األطباء المعالجون على وحدة المرضى المقيمين ،حيث يتولى َّ
طبيبُ
مُعالِج مسؤولية رعايتك لمدة أسبوعين وبعدها يحل آخر محله .وتتخذ أية قرارات مهمة بالمشارك ة مع الطبيب المسؤول عن حالتك.
كما أن الزمالء والممرضين الممارسين ومختصي المستشفيات واألطباء المقيمين شركاء في توفير الرعاية لك .فالزميل هو شخص تحت
التمرين يقوم بتدريب خاص في السرطان .والممرض الممارس هو ممرض لديه درجة متقدمة في أحد مجاالت الرعاية .ويستطيع هذا
الممرض الممارس أخذ السجالت المرضية للمرضى والقيام بالفحوصات البدنية لهم وتحديد وصفة العالجات واألدوية ،كما أنه أو أنها
تستطيع أو يستطيع تقديم الرعاية الطبية مع األطباء .أما مختص المستشفيات فهو طبيب ال يرى المرضى إال في المستشفى ،وهو أو هي يقوم
بالمناوب ة في الوحدة ليال ً .األ َطِ بَّا ُء المُقيمون هم أطباء يُتمون فترة إقامتهم وهم يعملون تحت إشراف الزمالء واألطباء المعالجين .أثناء فترة وجودك في المستشفى
ستتعرف على جميع أفراد الطاقم الطبي .وتستطيع دائما ً االتصال بطبيبك إذا كان لديك أية أسئلة .وهناك فريق من الممرضين األساسيين الذي يتولى مسؤولية توفير الرعاية
التمريضية اليومية لك.

زراعة الخاليا الجذعية الذاتية
النخاع العظمي
ت ال َّد م في النخاع العظمي :ف ُك َر يَّا ُ
يوجد النخاع العظمي في الفراغات في منتصف العظام الطويلة في جسمك .وتصنع ُك َر يَّا ُ
ت ال َّد م البيضاء
( ) WBCتحارب العدوى ،و ُك َر يَّا ُ
ت ال َّد م الحمراء ( ) RBCتنقل األوكسجين ،و صفائح الدم ( ) PLTتساعد في تكوين جلطات الدم لمنع
ت ال َّد م ،حيث تبدأ كافة ُك َر يَّا ُ
ت ال َّد م التي لم تصبح بعد نوع ا ً محددا ً من ُك َر يَّا ُ
النزيف .الخاليا الجذعية هي ُك َر يَّا ُ
ت ال َّد م كخاليا جذعية ومن ثم
فإنه من خالل زراعة الخاليا الجذعية فإننا نستطيع تجديد القدرة على تكوين ُك َر يَّا ُ
ت ال َّد م في جسمك .وتميل الخاليا الجذعية إلى ا لبقاء في
النخاع العظمي بحيث تستطيع التحول إلى أي نوع من ُك َر يَّا ُ
ت ال َّد م يحتاجه الجسم ولكن البعض منها يتحرك في الدورة العام ة في األوعية
الدموية.
زراعة الخاليا الجذعية الذاتية
يقصد بالذاتية "من نفسك" .حيث تقوم الخاليا الجذعية بتكوين النخاع العظمي لديك بعد االنتهاء من العالج ويتم تجميع الخاليا الجذعية في دمك
(حصادها) قبل أن يتم عالجك بجرعة عالية من العالج الكيميائي تسمى "عالج تحضيري " .ونحن نسمي ذلك حصاد الخاليا الجذعية .وستحصل
على حقن  G-CSFلتساعد جسمك على إنتاج المزيد من الخاليا الجذعية.
يتم حصاد الخاليا الجذعية في غرفة التبرع بالدم ،وهو يتشابه بدرجة كبيرة مع سحب الدم حيث تجلس على مقعد أو تستلقي على سرير وتستطيع
القراءة أو اال ستماع إلى الموسيقى أثناء القيام بذلك .ويستررق األمر فترة تتراو بين ثالث إلى أربع ساعات لكل مرة تجميع.
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هناك حاجة إلى العديد من إجراءات الحصاد ( ) 5-1في العادة لدعم زرع الخاليا الجذعية الذاتي.
لماذا تحتاج إلى زراعة خاليا جذعية ذاتية
يتجاوب نوع السرطان الذ ي تعاني منه مع جرعات عالية من العالج الكيميائي أو اإلشعاعي أو كليهما ،وأحد اآلثار الجانبية لهذه الطرق هو أن
النخاع العظمي لديك سيتم القضاء عليه تماماً .وعندما تنتهي فترة العالج لك ،سيتم إعادة الخاليا الجذعية لك ("زراعتها") من خالل القسطرة.
وتسمح الخاليا الجذعية لنخاعك العظمي بإنتاج ُك َري ُ
َّات الدَّم مرة ثانية .ويستررق إدخال الخاليا الجذعية في الجسم فترة ما بين  15إلى  03دقيقة.
وهي تتشابه إلى حد كبير مع نقل الدم.
تستخدم زراعة الخاليا الجذعية إلنقاذ النخاع العظمي للمرضى بعد العالج لعدة أشكال من السرطان .ويتم عالج هذه األنواع من السرطان بطرق
مختلفة في الرالب .وسيبلرك األطباء والممرضون بعالجك.

انتكاس المرض
قد يرتد المرض األصلي الذي كنت تعاني منه إذا لم تدمر العالجات كافة الخاليا السرطانية ،وقد تضع بعض الحاالت المريض في درجة مخاطرة أعلى
عند انتكاس المرض ،وسوف يناقش الطبيب المسؤول عن حالتك هذه األمور معك.

قبل البدء في العالج
النظام الغذائي
ال يوجد نظام غذائي خاص لالستعداد للزراعة ،وال تحتاج إلى أخذ المزيد من الفيتامينات أو زيادة الوزن .وسوف يساعدك متخصصو النظام
الرذائي لدينا في الحفاظ على التوازن الرذائي .و مع هذا إذا كنت تحت الوزن المناسب أو أكثر من الوزن المطلوب فحاول الوصول إلى وزنك
"الطبيعي" مع خالل توجيهات طبيبك قبل دخول المستشفى.
تجميع الخاليا
يتم تجميع الخاليا الجذعية من خالل جهاز يقوم بفصلها عن الدم .وقبل العملية سيقوم الطبيب أو الممرض المسؤول عن حا لتك بفحص األوردة في
ذراعيك؛ فإذا لم يكن من السهل العثور على األوردة فقد يتم إدخال قسطرة وريدية (أنبوب مرن صرير) في وريد كبير في رقبتك أو صدرك بعد
الحقن بمخدر موضعي .وقد تظل القسطرة لعدة شهور في مكانها ،وسوف يُستخدم في سحب الدم أو إعطاء العالج الكيميائي لك بعد الحصاد .وسوف
تحتاجه أيضا ً للسوائل واألدوية الوريدية ونقل الدم .والقسطرة ® Broviacو ® Hickmanو ® Quintonعبارة عن ماركات ألنواع من
القسطرة الوريدية طويلة األجل ،وقد يكون للقسطرة فرعان أو أكثر يسميان بالُل ْم َع ات .يرجى ارتداء قمصان بها أزرار أو س ّحاب من األمام أو
سترات علوية منخفضة الياقة بحيث يُمكن إدخال ا لق ِْثطا ُر بسهولة على مدار فترة رعايتك .إذا كان من السهل العثور على األوردة في ذراعيك فقد
ال تحتاج إلى قسطرة للحصاد.
يتم سحب الدم من وريد في أحد الذراعين أو إحدى اللمعتين في القسطرة ،ويتم تدويره في الجها ز .ويتم فصل الخاليا الجذعية من دمك قبل أن
يتم إعادتها إليك من خالل الذراع اآلخر أو لمعة أخرى في القسطرة .وقد تكون هناك حاجة إلى عدد زيارات يتراو بين زيارة واحدة إلى
خمس زيارات لتجميع خاليا جذعية كافية.
ال يعاني معظم المرضى من آثار جانبية بعد الحصاد .ويستطيعون العودة للممارسة أنشطتهم المعتادة .بعد أن يتم حصاد الخاليا الجذعية لك ،يتم تجميدها وتخزينها

حتى تحتاج إليها .قبل تنفيذ الحصاد لك ،ستقوم الممرضة بإعطائك بطاقة المعلومات ،حصاد الخاليا الجذعية لل َد ٌم المُحيطِ يّ.
الخصوبة
في كل الحاالت تقريبا ً ،يصاب المرض ى بالعقم بعد زراعة الخاليا الجذعية .وهذا يعني أنهم لن يستطيعون إنجاب أطفال بالطريقة الطبيعية.
يتخذ الكثير من المرضى خطوات قبل الزراعة للحفاظ على خصوبتهم.


يستطيع الرجال تجميع وتجميد الحيوانات المنوية (تخزين الحيوانات المنوية)



قد تستطيع النساء تجميع بويضات .يُمكن تخصيب البويضات لخلق أجنة ثم يتم تجميدها .أو يتم تجميد البويضات نفسها.

ويُمكن تخزين الحيوانات المنوية واألجنة والبويضات المجمدة لعدة سنوات .وقد يتم تذويبها واستخدامها في المستقبل بمجرد الحصول
على الموافقة الطبية وتكون مستعد ا ً لتكوين عائلة .اطلب من طبيبك أو الممرض إذا كنت تريد المزيد من المعلومات عن الخيارات
المتاحة للحفاظ على خصوبتك.
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ال تؤثر اإلصابة بالعقم على قدرة النشاط الجنسي لديك .ومع هذا من المهم استخدام تحديد النسل .تُ رطى الممارسة الجنسية في
الكتيب الذي تحصل عليه قبل الخروج بعد الزراعة.
محاكاة اإلشعاع
إذا كان اإلشعاع جزءا ً من العالج المحدد لك فإنك ستقابل فريق اإلشعاع قبل دخول المستشفى .وسيتم تحديد جلسة تخطيط لك تسمى المحاكاة.
وخالل هذه الجلسة ،سيتم إجراء أشعة مقطعية بالكمبيوتر وعدة أشعة سينية .وسيتم أيضا ً قياس الصدر لك .وتستخدم هذه القياسات جميعها
لعمل دروع من الرصاص لحماية الرئتين أثناء بعض مراحل العالج ألن الرئتين حساسة من اإلشعاع.
فحص األسنان
يجب إجراء فحص أسنان كامل لك .وينبري االعتناء بأية تجويفات أو حشو سائب أو مرض اللثة قبل الزراعة .وتستطيع أن تقوم بذلك لدى طبيب
أسنانك الخاص أو رؤية أحد أطباء األسنان لدينا .إذا ذهبت إلى طبيب األسنان الخاص بك يرجى أن تطلب منه أو منها رسالة أنك ال تعاني من
مشكالت في األسنان .إذا كانت هناك أسئلة ،يرجى مطالبة طبيب األسنان بالتحدث مع أحد أطباء األسنان في مركز ميمولاير سلوان كتيرنج
للسرطان.
الفحوصات
قبل ا لبدء في العالج ،سوف يتم إجراء بعض الفحوصات لك لمعرفة كيفية سير وظائف الجسم لديك .وقد يتم إجراء بعض من هذه
الفحوصات قبل دخولك المستشفى .وسوف تستخدم نتائج الفحوصات في مراقبة الترييرات التي قد تحدث أثناء أو بعد عالجك.


أشعة سينية على الصدر



فحوصات الدم



فحوصات البول



مخطط كهرباء القلب أو مخطط صدى القلب أو فحوصات أخرى التي تعطي معلومات عن القلب



فحوصات وظائف الرئة  -فحوصات التنفس التي تقيس وظائف الرئة



األشعة المقطعية بالكمبيوتر  -أشعة سينية تقدم مناظر وصور عرضية لألَ ْنسِ جَ ِة الرِّ ْخ َوة وكذلك العظام .كما توفر أيضا ً قياسات عن صدرك وتستخدم
في تخطيط العالج اإلشعاعي لك.



أشعة تصوير مقطعي باإلصدار البوزيتروني  -أشعة تستخدم لرسم صورة مرئية عن الوظيفة الفسيولوجية في مناطق الجسم



سائل النخاع العظمي  -يقدم عينة من نخاعك العظمي



مسح الهيكل العظمي  -أشعة سينية للعظام الرئيسية في جسمك .قد يستررق ذلك ساعات قليلة لتنفيذه.

سوف يشر لك الطبيب أو الممرض المسؤول عن حالتك أي فحوصات أخرى قد تحتاج إليها.

يوم دخول المستشفى
اذهب إلى مركز استقبال الحاالت في  . York Avenue 1725سوف يتم اصطحابك إلى غرفتك في وحدة الزراعة .وسيقوم أحد أعضاء فريق
الرعاية الصحية بفحصك وتدوين تاريخك الطبي .سوف تقابل الممرضة التي ستكون مقدمة الرعاية األساسية لك .وستساعد الممرضات األخريات
في تصميم وتنفيذ خطة الرعاية لك .وربما تقابل أيضا ً األخصائي االجتماعي وأخصائي النظام الرذائي والطبيب النفسي ومساعدات التمريض
ومدير الحالة وسكرتارية الوحدة .وستظل في المستشفى لمدة تتراو بين ثالثة إلى خمسة أسابيع .ال تتردد في طر أي أسئلة لديك.
إذا لم يكن هناك قسطرة بالفعل في جسمك ،فربما تذهب لتركيب واحدة قبل دخولك الوحدة مباشرة .ثم تنتقل بعدها من مستشفى جراحة اليوم
الواحد إلى السرير المخصص لك في وحدة الزراعة.
وإذا كنت ستخضع للعالج اإلشعاعي ،فإنه يُجرى عادةً قبل العالج الكيميائي .وعندما تنتهي من العالج الكيميائي ،قد تأخذ راحة لمدة يوم أو
يومين قبل الزراعة .وبعد هذه األنواع من العالج ،فإن تعداد ُك َر يَّا ُ
ت ال َّد م لديك سيكون منخفض ا ً جدا ً .وستكون معرضا ً لخطورة عالية في
العدوى حتى يبدأ نخاعك العظمي في إنتاج خاليا دم جديدة .ولتقليل الخطورة ،سوف يلتزم كافة العاملين والزائرين الذين يدخلون غرفتك
بقواعد خاصة .وسوف يشر الطبيب والممرض هذه القواعد بالتفصيل لك  .ويستررق األمر فترة تتراو بين  13إلى  73يوم ا ً حتى تنتج
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خالياك الجذعية المزروعة كرات دم كافية تسمح بخروجك من المستشفى.

العالج اإلشعاعي
يتم إجراء اإلشعاع للجسم كامالً أو ألجزاء من الجسم التي يوجد بها الكثير من العقد اللمفاوية أو لمنطقة يوجد بها الكثير من الخاليا السرطانية .ويُسمى اإلشعاع
للجسم كامالً باسم  .TBIوهي تشير إلى اإلشعاع للجسم كامالً .ويسمى اإلشعاع الموجه إلى العقد اللمفاوية باسم  TLIوتشير إلى اإلشعاع لألنسجة اللمفاوية
كاملة .ويتم تجزئة العالج .ويعني هذا أنه ال يتم إعطاء إال جزء من الجرعة اإلجمالية خالل كل فترة عالج .وتستررق كل جلسة فترة بين
 03 - 13دقيقة .وسوف تحصل على عدد يتراو بين جلستين إلى ثالث جلسات يوميا ً لعدة أيام.
وبنا ًء على نوع ومرحلة المرض الذي تعاني منه ،فإنك قد تحتاج إلى جرعات إشعاع أكثر ألجزاء معينة من جسمك .و يُسمى اإلشعاع
ي إشعاع األ َ وْ َر ام المزيد
اإلضافي بـ "التعزيز ".وهي تعتمد على ا لمرض الذي تعاني منه .وسوف يوضح لك طبيب الزراعة و اِ ْخ ت ِصاصِ ُّ
عن ذلك.
ويتشابه الخضوع للعالج اإلشعاعي مع إجراء األشعة السينية؛ فهي ال تسبب ألماً .ال ترتدين مجوهرات أثناء العالج اإلشعاعي .فربما يرير المعدن من جرعة
ت ترتدين عدسات
اإلشعاع الموجهة لهذه المنطقة .ال تصبح أنت أو مالبسك مشعة أثناء أو بعد جلسات العالج وال ينقل جسمك اإلشعاع إلى أشخاص آخرين .إذا كن ِ
الصقة ،فإن طبيبك أو ممرضتك ستبلرك بالوقت الذي يجب أن تخلعيها فيه .ارتدي نظاراتك بدالً من ذلك.
ً
معتدال
ال تستخدمي أية كريمات أو مراهم للوجه أو الجسم أو زيوت أو كريم حالقة في المناطق التي يتم معالجتها .استخدموا صابو ًن ا
وما ًء دافئ ا ً لالستحمام  .و يمكنك استخدام الكريمات التي ستعطيها لكم الممرضة المسؤولة عن العالج اإلشعاعي لكم.
ويمكن ألفراد أسرتكم الذهاب معكم إلى قسم العالج اإلشعاعي أثناء الخضوع لجلسات العالج .ويجب أن يظلوا خارج غرفة العالج ولكنهم يستطيعون
التحدث معكم ورؤيتكم على شاشة فيديو .والموسيقى متوفرة في غرف العالج .وقد تحضر الموسيقى الخاصة بك إذا كنت تفضل ذلك .وستبين لكم
الممرضة المزيد عن كيفية إجراء العالج اإلشعاعي وما ستقومون بعمل ه أثناء جلسات العالج.

العالج الكيميائي
تستخدم جرعات عالية من العالج الكيميائي لتدمير الخاليا السرطانية .وربما تحصلون على عدة عقاقير للعالج الكيميائي قبل الزراعة التي تخضعون لها .وسوف
يخبركم الطبيب بالمزيد عن العقاقير التي ستحصلون عليها.
كما أن الممرضة ستعطي لكم أيضا ً معلومات عن العقاقير واآلثار الجانبية لها.

اآلثار الجانبية للعالج
مثلما هو الحال في أنواع العالج األخرى فإن هناك آثاراً جانبية للعالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي .وقد تحدث لك بعض أو كافة اآلثا ر الجانبية
المحتملة بدرجات متفاوتة .ونحن ال نعر ف أي اآلثار الجانبية ستحدث لك وال مدى شدتها .وقد تمر أيام تشعر فيها بتعب شديد بسبب اآلثار الجانبية.
ويمكن أن نقدم لك أدوية لمحاولة مساعدتك على الشعور على نحو أفضل ولكن يجب أن تبلرنا بطبيعة الشعور الذي تشعر به .وبهذه الطريقة فإنك
تساعدنا في أن نوفر العناية المناسبة لك .اقرأ جدول اآلثار الجانبية أدناه لتعرف اآلثار الجانبية التي يمكن أن تتوقعها أثناء عالجك.
جدول اآلثار الجانبية

األثر الجانبي

العالج اإلشعاعي

ال َتفا ُعل ٌ الجلدي

X

العالج الكيماوي

تفاعل جلدي طفيف يشبه الحَ رْ ٌق ال َشمْسِ يّ  .ويتحول في النهاية إلى إسْ مِرار اللون.
ودئما ً يكون هذا التأثير مؤقتا ً .وقد تالحظ أيضا ً أن جلدك جاف .عندما تكتمل
جلسات العالج ،استخدام مراهم أو كريمات أو زيوت خالية من الكحولة
لمساعدتك في التقليل من جفاف الجلد .وإذا حصلت على جلسة/جلسات تعزيز
إشعاعية ،فإن الترييرات في الجلد في هذه المناطق قد تكون أكثر وضوحا ً.
جفاف الفم

X

X

ربما تمر بفترة انخفاض مؤقتة في كمية اللعاب مما يتسبب في جفاف الفم.
وسيتحسن ذلك بمرور الوقت.
المياه البيضاء
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الترييرات في عدسات العين .قد يسبب ذلك ضبابية في الرؤية .وهذه حالة نادرة
ولكنها قد تحدث بعد سنوات من العالج .غالبا ً ما تكون هذه الترييرات طفيفة وال
تسبب ضرراً خطيراً على اإلبصار .وإذا تكونت مياه بيضاء كثيفة ،فإنه يمكن
إزالتها دائما ً بالجراحة.
قُصو ُر الد ََّرقِ َّي ِة

X

يمكن أن يحدث انخفاض في وظائف الدرقية بعد شهور أو سنوات من العالج.
وقد يصف الطبيب المسؤول عن حالتك هرمون للدرقية عن طريق الفم لتصحيح
ذلك.
تثبيط نقي العظم

X

X

سيكون عدد كرات الدم لديك منخفضا ً حتى تبدأ الخاليا الجذعية المزروعة في
العمل .وسوف يتم اتخاذ االحتياطات لحمايتك من العدوى والنزيف.
اعراض السبيل الهضمي

X

قد يحدث الرثيان والقيء واإلسهال ألن العالج يدمر الخاليا الطبيعية التي ترطي
الفم والمعدة واألمعاء .وربما تشعر بنوبات حرقان مؤلمة في الفم أو ألم يتراو
بين الطفيف والحاد في الحلق أو في الجزء السفلي من أنبوب الرذاء أو كافة هذه
األعراض جميعا ً  .وقد تستمر هذه األعراض
لبعض األيام ولكنها مؤقتة.
أعراض ال ُغ َّدةِ الل ُّعابِ َّي ة

X

X

X

ربما تصبح الردد اللعابية أمام األذنين وتحت الفك السفلي وعلى كال جانبي قاع
الفم حساسة لأللم ومتورمة أليام قليلة بعد انتهاء العالج .وقد تشهد انخفاضا ً مؤقتا ً
في اللعاب .وسيتحسن ذلك بمرور الوقت.
صلَع)
فقدان الشعر ( َ
ربما يحدث سقوط كامل لشعر الجسم مؤقتاً .سيبدأ شعرك في النمو مجدداً
بعد حوالي شهرين إلى ثالثة شهور بعد الزراعة .وقد يترير اللون أو درجة
الخشونة عندما ينمو مجدداً.

X

X

العقم

X

X

ربما تتسبب الجرعات العالية من العالج في العجز عن إنجاب أطفال .ويمكن أن
تكون نشطا ً من الناحية الجنسية .تحدثوا مع الطبيب أو الممرضة المشرفين على
الحالة عن وسائل تحديد النسل التي يمكن استخدامها على مدار فترة العالج.
الرجال
 oاستفسر من الطبيب أو الممرضة المشرفة على حالتك عن تخزين
الحيوانات المنوية.
 oربما يصبح إنتاج الحيوانات المنوية منخفضا ً أو ينعدم كلية.
النساء
 oتحدثي مع طبيبك عن تجميد البيض (البويضات).
 oربما يحدث تفاوت في فترات الحيض لكِ أو تتوقف كلياً .قد تحتاجين
إلى استبدال الهرمونات.
خطورة حدوث سرطان آخر

X

X

يتمثل أحد اآلثار الجانبية للعالج اإلشعاعي وبعض عقاقير العالج الكيميائي في
ثان من السرطان .وهذه حالة نادرة .اطلب من طبيبك
خطورة حدوث نوع ٍ
معرفة المزيد عن ذلك.
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أثناء وجودك في المستشفى
ستمارس أنشطة يومية قبل إجراء الزراعة لك وبعدها .وسوف يتم اتخاذ االحتياطات لحمايتك من الجراثيم .ال يسمح بدخول األطفال الذين تقل
أعمارهم عن  17سنة إلى الوحدة .إذا كان لديكم أطفال ،فاستفسروا من األخصائي االجتماعي عن خيارات التحدث بالفيديو التي تستطيعون
استخدامها.
الح َياتِ َّية
الوزن وال َعالَماتٌ َ
سيتم قياس وزنك يوميا ً في الصبا  .وسوف يتم فحص ضرط الدم والحرارة والنبض والتنفس لك مرة واحدة كل أربع ساعا ت على األقل على مدار
الساعة.
التمرين
المشي في غرفتك والجلوس على مقعد بأكبر قدر ممكن سوف يساعد في الحفاظ على صحة رئتيك وعضالتك .يوجد في كل غرفة دواسات
دراجة هوائية ثابتة ،والتي يمكنها أن تحافظ على نشاطك.
الراحة واالسترخاء
حاول أن تستريح وتسترخي .يوفر الطب التكاملي جلسات يوجا وتأمل وتدليك وعالج بالموسيقى مجانا ً .وهذه الوسائل يمكن أن تساعدك في
التكيف مع العالج .اتصل برقم  (646) 888-0800لمزيد من المعلومات ربما تحضر تقويما ً زمنيا ً وساعة وألعابا ً وكتبا ً ومشروالت يدوية
وأوراق لعب وموسيقى وهاتفا ً محموالً وشاحنا ً وبيجامات وطواقي ووشاحات وغيرها من المنزل.
إذا كنت ستحضر مالبس فتأكد من أنها فضفاضة ومريحة وأن السترات العلوية مفتوحة في األمام لسهولة إدخال القسطرة الوريدية .ويجب أن
يكون نعل األحذية أو الشباشب مانع ا ً لالنزالق .وسوف تساعدكم الممرضة في اختيار األشياء الم ناسبة لكم أثناء عملية الزراعة وتبلركم بكيفية
تنظيفها.
ال يُمكن إحضار زهور مقطوفة للتو أو نباتات حية في غرفتك ،حيث إنها أحد مخاطر العدوى البكتيرية.
العالج بالعقاقير
على مدار فترة الزراعة ستحصل على الكثير من العقاقير .وهذه العقاقير يتم إعطاءها عن طريق الف م ومن خالل أحد األوردة وعلى
الجلد .ويستخدم بعض من هذه العقاقير للمساعدة في منع المضاعفات الناتجة عن العالج في حين يُستخدم البعض اآلخر لعالج المشكالت
التي يتسبب فيها العالج .وسيقدم لك األطباء والممرضون معلومات عن كل نوع من العقاقير .وسيخبرونك أيض ا ً بالسبب و راء وصف
العقار وكيفية عمل هذا العقار وآثاره الجانبية المحتملة .وسيخبرك الممرضون بالمزيد عن العالج الكيميائي والعقاقير المساندة التي
تستخدم أثناء فترة عالجك.
األكل الجيد
الترذية الجيدة مهمة جداً قبل الزراعة وبعدها .وأثناء الزراعة من المحتمل أن تكون شهيتك ضعيفة وتأكل قليالً .وهذا متوقع .فإذا كنت تشعر
بالراحة ،يمكنك أن تأكل وتشرب كميات قليلة ولكن ال تجبر نفسك على ذلك إذا كنت تشعر بأنك ليس على ما يرام .وسوف يخبرك أخصائي النظام
الرذائي والممرض باألطعمة األفضل لك عندما ال تستطيع تناول الكميات المعتاد عليها.
وربما ال تشعر بالراحة الكافية لتناول وجبات متوازنة من الناحية الرذائية .وإذا لم تستطع األكل أو الشرب لفترة طويلة فإن الفريق سينظر في
احتياجك إلى الترذية من خالل األوردة .وهذا يسمى باسم ( TPNالترذية الكاملة بالحقن) .وعندما يحين موعد خروجك من المستشفى فإنك ستكون
قادراً على شرب كميات كافية من السوائل وقد تستطيع تناول كميات قليلة من الطعام.
الطعام اآلمن
ستكون معرضا ً لخطورة أعلى من العدوى .وأثناء فترة وجودك في المستشفى ،سيتم وضع ك على نظام غذائي منخفض البكتيريا .وهذا يسمى بالنظام
الرذائي منخفض الميكروبات .وسيقوم الممرض وأخصائي النظام الرذائي بمراجعته معك .استفسر من الممرض أو أخصائي النظام الرذائي أو الطبيب
المسؤول عن حالتك قبل إحضار طعام من المنزل.
وسيقوم أخصائي النظام الرذائي بتخطيط نظام غذائي لكُ .ك ْل األطعمة المطهوة جيداً سهلة الهضم.

انظر الكتيب النظام الرذائي منخفض الميكروبات والتعامل اآلمن مع الطعام.
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يوم الزراعة
بعد إجراء العالج اإلشعاعي أو العالج الكيميائي أو كليهما ،ستحصل على يوم واحد أو اثنين دون عالج .وهذه األيام تسم ى بـ "أيام الراحة" .وسوف
يناقش الطبيب والممرض المسؤول عن حالتك جدول العالج معك بحيث تعرف الخطوة المتوقعة التالية.
وفي يوم الزراعة ،سيتم إخراج خالياك الجذعية المجمدة من مكان التخزين وإحضارها إلى غرفتك .ويتم تخزين الخاليا الجذعية في أكياس بالستيكية
شفافة تشبه أكياس الدم .وسوف يتم وضع األكياس في ماء دافئ لتذوب .وبمجرد ذوبان الخاليا الجذعية فإن الممرض الممارس أو الطبيب سينقلها إليك
من خالل القسطرة الوريدية.
وستسير الخاليا مع مجرى الدم في جسمك إلى الفراغ الموجود في النخاع العظمي .وهنا تدخل الخاليا في مكانها وت بدأ في إنتاج خاليا دم صحية.
وبينما ينمو النخاع العظمي فإن تعداد كرات الدم في جسمك سيبدأ في العودة ببطء إلى المعدل الطبيعي .ويسمى هذا باسم التجديد الذاتي للنخاع
العظمي.
وربما تعاني من بعض اآلثار الجانبية أثناء عملية النقل ،وأكثرها شيوعا ً هي الرثيان والقيئ و َن َرزة في الحلق وسعال .وسيتم إعطاءك أدوية قبل
الزراعة بحوالي  03دقيقة للمساعدة في تقليل تلك اآلثار الجانبية .وربما تالحظ طعم نافذ مشابه لرائحة الثوم في فمك .وقد تجد أيضا ً في البول
والعرق والجلد رائحة مشابهة لرائحة الثوم .وتساعد رائحة الليمون الطازج في تقل يل الرائحة .وسوف توفر وحدة الترذية الليمون لكم .وتسبب المادة
الحافظة في الخاليا الجذعية هذه الرائحة المماثلة لرائحة الثوم وستختفي تدريجيا ً على مدار فترة تتراو بين يوم إلى يومين.

المضاعفات المحتملة بعد إجراء الزراعة
يمكن أن تحدث عدوى ونزيف وإجهاد أثناء فترة انتظار عودة تعداد كرات الدم إلى معدلها الطبيعي .وربما تصاب بالعدوى والنزيف واإلجهاد
عندما يكون عدد كرات الدم منخفضا ً.
العدوى
أشكال العدوى البكتيرية والفطرية وال فَ ي ُر و ِس يّة مشكالت خطيرة ،وتكون المخاطرة عالية على وجه التحديد بعد الزراعة مباشرة .والحمى هي
إحدى عالمات اإلصابة بالعدوى .فإذا أ ُصيبت بالحمى سيتم أخد فحوصات استنبات الدم والبول وإجراء أشعة سينية على الصدر .وسيتم إعطاءك
مضادات حيوية من خالل األوردة لمساعدة الجسم على محاربة العدوى.
الر َئ ِو يٌّ  .ويمكن أن يحدث ذلك جراء فيروس أو بكتيريا أو إشعاع أو عالج كيميائي .وسوف يراقب الطبيب والممرض
وقد تصاب أيضا ً باال ْلتِهابٌ ِ
المسؤول حالتك للتعرف على أية عالمات على هذه األمراض .وسيتم إجراء أشعة سينية منتظمة على الصدر.
النزيف
هناك خطورة التعرض للنزيف عندما يكون تعداد الصفائح الدموية لديك منخفضاً .وستتم مرات نقل الصفائح الدموية إلى جسمك بحسب الحاجة.
اإلجهاد والضعف
عندما يكون تعداد كرات الدم الحمراء منخفض ا ً في الجسم ،فربما تشعر بالتعب .وسوف يساعدك الممرض أو الممرض المساعد في أنشطتك
اليومية إذا كنت تحتاج إلى المساعدة .حاول المشي كل يوم للحفاظ على صحة عضالتك وق وتها .وربما يتم أيض ا ً نقل كرات دم حمراء إلى
جسمك بحسب الحاجة ،وسيتم إخضاعها وكذلك كافة منتجات الدم األخرى لإلشعاع لمنع اآلثار الجانبية السلبية.

االحتياطات من العدوى
النظافة الشخص ّية
الحفاظ على نظافتك الشخصية مهم جداً .وسيكون هناك أمر معتاد وهو تنظيف جلدك يوميا ً بصابونة مضادة للبكتيريا .ابدأ بالجزء العلوي من الجسم ثم انتقل
إلى منتصف الجسم وأخيراً غسيل المنطقة السفلية بما في ذلك قدميك .اعتني عناية خاصة برسيل تحت اإلبطين وأَصْ ُل ال َف ْخذ والمنطقة العِجانِيَّة بين األعضاء
التناسلية والمُسْ َتقِيم .هذه المناطق الرطبة هي ملجأ للجراثيم .ويجوز أن ترسل فروة الرأس بالصابون العادي مرة واحدة في اليوم .وإذا كنت تحتاج إلى مساعدة
فإن الممرضين والممرضين المساعدين سيمدون يد العون لك.
وبعد التبول أو التبرز ،قم برسل األرداف والمنطقة العجانية بالصابونة المضادة للبكتيريا .وتستطيع أيضا ً استخدام المناشف الرطبة .قم بتجفيف
المنطقة .واغسل يديك جيداً بعد التبول أو التبرز وقبل األكل.
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حافظ على الجلد حول القسطرة الوريدية طويلة األجل نظيفا ً جداً .وسيتم تريير الضِ مَادَة التي ترطي وتحمي القسطرة كل أسبوع ما دامت جافة ومرطاة.
ولتقليل احتمال العدوى ،ال تترك األنبوب الوريدي للقسطرة يلمس األرض.
نظافة الفم
من المهم على وجه التحديد االعتناء بفمك على مدار فترة وجودك في المستشفى .ويمكن أن تساعد العناية الجيدة بالفم في منع العدوى
والمضاعفات األخرى في فمك .وسوف يعمل الممرض معك لتخطيط الخطوات المعت ادة لالعتناء بالفم .وترد بعض اإلرشادات ،التي يجب
االلتزام بها ،أدناه.


ستحصل على غسول للفم لتنظيف الفم قبل األكل وبعده وعند النوم .وربما يتم زيادة عدد مرات التنظيف إلى مرة كل ساعتين بناء على
حالة الفم.



ال تستخدم إال غسول الفم الذي يقدمه الممرض لك .ال تستخدم غسول الفم المتا في األسواق أو معجون األسنان ،حيث أن هذه المنتجات
تسبب هياجا ً وجفافا ً لألغشية المخاطية في الفم والحلق.



ال تستخدم إال فرشاة األسان التي يتم إعطاءها لك في الوحدة أو من وحدة األسنان في مركز ميمولاير سلوان كتيرنج للسرطان .ويجوز أن
تستخدم أيضا ً األعواد الرغوية وحيدة االستخدام ®.Toothettes



ال تستخدم خيوط تنظيف األسنان.



تجنب لعق شفتيك ،ألن ذلك يزيد الجفاف وال َت َش قَّقَ .



استخدم مرطبا ً بعد العناية بالفم وكل فترة تتراو من ساعتين إلى أربع ساعات بحسب المطلوب ،حيث يساعد ذلك في الحفاظ على
رطوبة شفتيك.




لتجنب العدوى في الفم فإن الطبيب سيصف لك مضاداً حيويا ً مضاد لفطريات الفم.
إذا أصبح فمك حساساً ،فتجنب األطعمة الساخنة أو المتبلة أو الحامِضِ يّة أو َ
الخشِ نة .وربما تفضل تقديم الطعام الطري أو السائل مبرد ا ً أو في
درجة حرارة الررفة.



إذا كنت تشعر بألم شديد في فمك ،فإن الطبيب سيصف لك أدوية لتخفيف األلم.

العزل الوقائي
ستنتقل إلى غرفة خاصة أثناء الفترات الحرجة من الزراعة .فيجب أن يرسل أي شخص يدخل غرفتك يديه جيداً بالصابونة المضادة للبكتيريا أو
المادة الهالمية ذات األساس الكحولي لليدين .وسيشر لك الطبيب وا لممرض كيفية حماية نفسك من الجراثيم والعدوى .وسيقدمون لك تعليمات
مطبوعة عن إجراءات العزل المستخدمة في الوحدة.

االحتياطات من النزيف
تعمل الصفائح الدموية على منع النزيف والتحكم فيه .وعندما يكون عدد الصفائح الدموية منخفضا ً ،فإنك ستعاني من تزايد الميل نحو حدوث
النزيف .وسيفحص الممرض البراز والبول بصورة معتادة لرؤية ما إذا كان هناك دم فيهما .خذ هذه االحتياطات:


استخدم ماكينة حالقة كهربائية.



اتبع إجراءات السالمة لتجنب السقوط أو الحوادث .لحماية نفسك أثناء المشي ،ارتدي شباشب بنعل ال يسبب االنزالق.



ال تستخدم ّ
قال مات األظافر والمقصات.

عمليات نقل الدم
َّات الدَّم الحمراء والصفائح الدموية .وعندما يكون تعداد ُكرَ ي ُ
َّات الدَّم البيضاء وعدد ُكرَ ي ُ
سيتم إجراء تعداد كامل لكرات الدم يوميا ً لمعرفة عدد ُكرَ ي ُ
َّات الدَّم
أقل من المعدل الطبيعي ،فربما تحتاج إلى عمليات نقل خاليا دم حمراء وصفائح دموية .وربما يُطلب من عائلتك التبرع بخاليا دم حمراء أو صفائح
دموية أو كليهما .وسيخبرك األطباء والممرضون والعاملون في غرفة التبرع بالدم بالمزيد من المعلومات عن عمليات نقل الدم ومتى تكون ضرورية.

اإلرشادات األساسية للمتبرعين بالدم
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غالبا ً ما يحتاج المرضى إلى خاليا دم حمراء وصفائح دموية عندما تكون أعدادها منخفضة أكثر من الالزم .ونحن نطلب من أفراد العائلة
واألصدقاء التبرع بالدم ونشعر بامتنان تجاههم عندما يقومون بذلك .ويساعد أي تبرع بالدم مرضانا .وعندما تبدأ في العالج ،اطلب من أحد
أفراد العائ لة االتصال ببرنامج المتبرعين بالدم لمعرفة المزيد عن إعطاء الدم .الرقم هو  . (212) 639-8177ويستررق األمر حوالي ساعتين
للتبرع بالصفائح الدموية وحوالي  55دقيقة للتبرع ب ُك َر يَّا ُ
ت ال َّد م الحمراء .يستطيع المتبرعون االتصال برقم  )717( 406- 2457لحجز موعد.
يجب أن ي كون المتبرعون بالدم:


بين سن  12إلى  25سنة.



وزنهم أكثر من  113رطل ( 53كيلوجرام).



ال تظهر عليهم عالمات برد أو حساسية نشطة في وقت التبرع.



ال يعانون حاليا ً أو كانوا يعانون في الماضي من مرض مثل االلتهاب الكبدي الوبائي ،اليَرَ قانٌ  ،السرطان...الخ.



اتصل بررفة المتبرعين إذا كنت تأخذ أية أدوية.



ال يأخذ أسبرين أو أي مركب يوجد به أسبرين أو عقاقير مشابهة لألسبرين (ايبوبروفين ® Mo trinو® Napros ynو® Anapro xو® Advilو
® )Ale veفي غضون ثالثة أيام قبل التبرع بالدم .ال توجد هناك مشكلة في أخذ أسِ يتامي ُنوفين (® Tylenolأو®.) Anacin 3



ال يشرب مشروبات كحولية قبل التبرع بثماني ساعات.



يتناول وجبة خفيفة ولكن يتجنب األطعمة الدسمة قبل التبرع.

تجديد النخاع العظمي وتعافي جهاز المناعة
يحدث التجديد عندما يبدأ النخاع العظمي في تكوين كريات تؤدي إلى نشوء ُك َر يَّا ُ
ت َّد م ناضجة .وبعد حوا لي عشرة أيام من الزراعة فإن
تجديد النخاع سيكون واضح ا ً حيث يبدأ عدد كريات الدم البيضاء في االرتفاع .ويحدث تعافي كريات الدم الحمراء على نحو أكثر بطئ ا ً.
وتميل الصفائح الدموية إلى التعافي في أخرهما .وربما يستررق جهاز المناعة فترة تتراو بين  4إلى  17شهر ا ً ليتع افى تمام ا ً.

العمل معا ً
بينما يتم إجراء المزيد من زراعات الخاليا الجذعية ،فإن الترييرات في خطة العالج تعتمد على األبحاث والتجارب .وتهدف هذه الترييرات إلى تقليل
المضاعفات وتعزيز نمو النخاع الجديد .وال تترير العناية الخاصة التي تحتاج إليها عند إجراء الزراع ة برض النظر عن خطة العالج.
قال بعض المرضى إنهم يشعرون بالملل في الررفة ألنه "ال يوجد شيء يفعلونه" أو أنهم "تعبوا من الشعور بالمرض" وأنهم "ال يستطيعون
االنتظار للذهاب إلى المنزل ".ويقول آخرون إنهم "قَ ل ِقون ومكتئبون ".ومن الطبيعي الشعور بذلك .وفي بعض األحي ان من المفيد التحدث عن ذلك.
إن الصبر والمشاركة النشطة في رعايتك اليومية مهمة في األسابيع التالية للزراعة .تحدث مع الممرض أو األخصائي االجتماعي أو الكاهِن أو
الطبيب عن هذه المشاعر .وربما يساعد أيضا ً المتطوعون من المرضى لدعم المرضى اآلخرين ومكتبة المرضى واال ستجمام ووحدة الطب
التكاملي في ذلك .ويمكن أن يتحدث أحد أفراد قسم الطب النفسي معك ومع عائلتك أو يقدم النصح إلى فريق الزراعة عن الدواء الذي يمكن أن
يساعد .ومن المهم أن نعمل معاً؛ فأنت وعائلتك وكافة العاملين في نفس فريق العمل للمساعدة في االعتناء بك .تحدث مع ممرضك عن المخاوف
التي تشعر بها.
العواطف
يشعر معظم الناس ببعض الضِ يْق أثناء فترة العالج ،والخوف من المرض والعالج وحتى من المجهول أمر شائع وطبيعي .وربما يسبب البقاء في المستشفى لفترة
طويلة والتعافي البطيء بعد الزراعة والطاقة المنخفضة إحباطاً ،ويمكن أن يساعد التعامل مع هذه المشاعر في مواكبة العالج والشعور على نحو أفضل .وقد ترغب
في التحدث مع األخصائي االجتماعي المسؤول عن حالتك .وهناك أيضا ً وحدات أخرى متوفرة لمساعدتك .لقد تعلمنا من المرضى على مدار السنوات بعض الطرق
التي يستطيع الناس استخدامها للمواكبة اإليجابية مع السرطان والشعور بشعور أفضل نتيجة لذلك .ونورد في النقاط التالية اقتراحات قد تكون مفيدة.
طرح األسئلة
معرفة المزيد عن المرض الذي تعاني منه والزراعة والعالج هي إحدى الطرق لتقليل الخوف من المجهول .يمكن أن تسبب الزراعة شعور اً
باالسترراق ألن الكثير من األشيا ء تحدث في الوقت نفسه .وإذا وضعت قائمة بمصادر القلق أو األسئلة فإنك تستطيع التركيز على اثنين أو
ثالثة من المخاوف في في المرة الواحدة .يتوقع الفريق الذي يقدم لك الرعاية أن هناك أسئلة تود طرحها وهم سيجيبون عليها.
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تبادل المشاعر واألفكار
تبادل الشعور الذي تشع ر به مع اآلخرين وما تعتقده عن الزراعة التي ستجريها هو أحد الطرق لتقليل العبء .ويجد بعض المرضى صعوبة في
ذلك ألنهم ال يريدون إثارة قلق أفراد عائلتهم وأصدقائهم .ولكن عدم معرفة الشعور الذي تشعر به أو كيفية مساعدتك ربما يزيد من قلقهم .ويمكن
أن يؤدي تبادل المشاعر واألفكار إلى تكاتف الجميع في وقت الشدة .وربما تطلب أيضا ً من األخصائي االجتماعي المسؤول عن حالتك توفير
مجموعة دعم وقد يكون ذلك مفيداً.
وأثناء وجودك في المستشفى ،فإننا سنحاول أن نساعدك على الشعور بالراحة .وفي بعض األحيان من األفضل أخذ األشياء في يوم واحد مرة
واحدة .ونحن نعرف أنك تنتظر كل يوم للحظة التي يحين فيها موعد عودتك إلى المنزل .ويترقب العاملون وينتظرون ذلك معك .وقبل العودة
إلى المنزل ،سوف يعطي لك الممرض نسخة من العودة إلى المنزل بعد الزراعة الذاتية .وسوف يساعدك هذا الكتيب في االستعداد للعودة إلى بيئة
المنزل .ويتناول بعض المخاوف المشتركة للمرضى الذين أُجريت لهم الزراعة .نحن نعتني بك وبعائلتك ونريد أن نقدم لك أكبر مساعدة ممكنة .وهناك
الكثير من الناس الموجودين لمساعدتك ومساعدة عائلتك على مواكبة هذا الموضوع .يرجى تبادل أسئلتك ومخاوفك معنا.

المصطلحات الشائعة
هذا القسم عبارة عن مسرد بالمصطلحات شائعة االستخدام التي قد تسمعها.
زراعة النخاع العظمي الخيفية  -زراعة يتم فيها أخذ نخاع عظمي من متبرع مختلف من الناحية الوراثية ويتم إعطاءه إلى مريض ما.
المضاد الحيوي  -عقار يدمر الجراثيم البكتيرية ويُستخدم لعالج أو منع العدوى.
مُضا ُّد ال َقيء  -عقار يمنع أو يقلل الرثيان والقيء
زراعة الخاليا الجذعية الذاتية  -زراعة تستخدم الخاليا الجذعية للمريض نفسه
البكتيريا  -جراثيم صريرة قد تسبب عدوى
فحص استنبات الدم  -فحص دم يُستخدم لمعرفة ما إذا كانت هناك عدوى معينة في الدم
ا لنخاع العظمي  -مادة إ ِ ْس فَ ْن جِ يّة في منتصف العظام حيثما يتم إنتاج كريات الدم
ص در.
الو رْ ك أو (نادر ا ً) من عظمة ال ّ
سائل النخاع العظمى  -أخذ نخاع عظمي من منتصف ِ
ب  -الضرر الذي يحدث لعضلة القلب مما يؤثر على كمية الدم التي يضخها القلب في الجسم.
ضلَ ِة ال َق ْل ِ
اعْ تِالَ ُل َع َ
سم( ³سنتيمتر مكعب)  -وحدة قياس تسمى أيضا ً باسم المليلتر ،مل (هناك  03سم ³أو  03مل في الوقية الواحدة)
العالج الكيميائي  -العقاقير المضادة للسرطان التي تستخدم بمفردها أو مع طرق أخرى لعالج السرطان
التعداد الكامل لعناصر الدم  -فحص دم لقياس نوع وعدد كريات الدم
ح ْف ٌ
ظ بال ُبر ُْودَة  -عملية التجميد ،على سبيل المثال للخاليا الجذعية.
ال ِ
الوَ َذ َم ٌة  -التورم الذي يحدث (عاد ةً في الساقين من األسفل) عندما يتحرك السائل من األوعية الدموية إلى األنسجة اللينة
التجديد  -نمو الخاليا الجذعية المزروعة التي تظهر عندما يبدأ تعداد عناصر الدم في العودة إلى المعدل الطبيعي
ا لْ ت ِها ُ
ب المَري ِء  -التهاب في ال َم ري ِء (أنبوب الرذاء)
ال َم ري ِء  -الجزء من الجهاز الهضمي الذي يصل من الفم إلى المعدة
اإلشعاع المجزأ  -إجمالي جرعة العالج باإلشعاع مقسمة على عدة أيام
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ض ُة )  -الجراثيم التي يمكن أن تسبب عدوى
ف ُ ْط ِر يَّات ( على سبيل المثال ال ُم ْب َي َّ
الحصاد  -تجميع النخاع العظمي أو الخاليا الجذعية الالزمة للزراعة
الهيموجلوبين  -الجزء من كريات الدم الحمراء الذي ينقل األوكسجين
َك ْب ُ
ت المَنا َع ة  -نقص قدرة جهاز المناعة على محاربة العدوى( .وقد تحدث نتيجة للعالج الكيميائي أو عقاقير أخرى أو اإلشعاع أو العدوى أو
من السرطان نفسه).
اال لْ ت ِها ٌ
ي ال خِ ال َل ِ ٌّي  -عدوى تصيب الرئة ،غالبا ً بسبب فيروس أو إشعاع أو عالج كيميائي
الر َئ ِو ٌّ
ب ِ
مكونات الدم المعرضة لألشعة  -مكونات الدم التي تم تعريضها لمصدر إشعاع لمنع كريات الدم البيضاء من االنقسام
اليرقان " -اصفرار" لون الجلد مما يسبب عاد ًة ضرراً للكبد
ال ل ُوكِيميَا  -مرض يقوم فيه النخاع العظمي بإنتاج كريات دم بيضاء غير طبيعية
ي  -هذا الجزء من جهاز الدورة الدموية الذي يتألف من عقد لمفاوية وأوعية تقوم بتنقية الجراثيم والكريات المصابة بالمرض
ال جِ ها ُز الل ِّ ْم فِاو ّ
ال ل ِ ْم ف ُ ٌ
ومة  -سرطان جهاز المناعة الذي يتضمن النسيج اللمفوي
ا ْلتِهابُ الرِشا ِء المُخاطِ يِّ  -قر مؤلمة في الفم والحلق؛ قد تكون أحد اآلثار الجانبية للعالج الكيميائي والعالج اإلشعاعي
ت (كريات الدم البيضاء التي تحارب العدوى) مما يجعل المريض عُرضة للعدوى
ت  -تعداد منخفض للعَ ِدالَ ِ
قِلَّ ُة ال َع ِدالَ ِ
ت المنخفض
ت  -نظام غذائي ال يتضمن األغذية العالية في نسبة البكتيريا للمرضى األكثر حساسية للعدوى بسبب تعداد العَ ِدالَ ِ
النظام الرذائي ل ِقلَّ ُة العَ ِدالَ ِ
 - NPOال شيء عن طريق الفم
الصفائح الدموية  -نوع من كريات الدم التي تساعد على تجلط الدم ووقف النزيف
األدوية المسبقة  -األدوية التي يتم إعطاءها قبل العالج لتقليل أو القضاء على اآلثار الجانبية
العالج اإلشعاعي  -استخدام األشعة السينية عالية الطاقة لمعالجة األمراض
كريات الدم الحمراء  -نوع من كريات الدم التي تنقل األوكسجين في الجسم
ارتداد المرض  -عودة المرض الذي كان موجوداً قبل الزراعة أثناء العالج أو بعده
ال َمحْ لُو ٌل ال ِم ْلحِيٌّ  -محلول من المياه والملح
الورم الصلب  -نمو غير طبيعي لخاليا تشكل كتلة في منطقة ما من الجسم
( TBIتعريض كامل الجسم لإلشعاع)  -العالج باإلشعاع الذي يوجه إلى الجسم كامالً
ي
فاو َّ
فاو َّي ِة لإلشعاع)  -العالج باإلشعاع الذي يوجه إلى أجزاء الجسم التي يوجد بها معظم الجهاز الل ِّ ْم ِ
( TLIتعريض كامل الخاليا اللِّ ْم ِ
® - Toothetteإسفنجة ناعمة صريرة مثبتة على عود تستخدم بدالً من فرشة األسنان.
( TPNالترذية الكاملة بالحَ ْقن)  -مكمل غذائي عالي التركيز يتم حقنه مباشرة في أحد األوردة.
فريق الزراعة  -الطبيب المعالج والزميل والمتدرب والمقيم والممرض الممارس والممرض والممرض المساعد واألخصائي االجتماعي والطبيب
الن فسي وأخصائي النظام الرذائي/الترذية والصيدلي والمعالج البدني أو المهني ومدير الحالة واألطباء االستشاريون
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الفيروس  -جرثوم صرير مثل فيروس القُ َوباء وااللتهاب الكبدي الوبائي "ب" و"ج" والحُماق والذي يمكن أن يسبب عدوى
كريات الدم البيضاء  -نوع من كريات الدم يساعد على محاربة العدوى

إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات ،يرجى التح ّد ث إلى طبيبك أو ممرضك أو أي عضو آخر من فريق الرعاية الطبية .يمكنك
التح ّد ث إليهم خالل أيام األسبوع من االثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صبا ًح ا حتى الساعة الخامسة مسا ًء على الرقم:
 .بعد الساعة الخامسة مسا ًء أو خالل عُطلة نهاية األسبوع أو اإلجازات ،يُرجى االتصال بالرقم
 .في حال عدم وجود رقم أو عدم تأكدك ،اتصل بالرقم .)717( 406 -7333
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