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 كريلين( أاناكرياليد )

 ياليد؟رما هو االناك

والدواء غير مشمول   العظام. لنخاعالنمو الخبيث في عالج يستخدم يؤخذ عن طريق الفم وواء )أكريلين( داالناكرياليد 

الدوائيببحاليا   الدعم  بقوة  هو متوفر  . ورنامج  يؤخذ عن  و  ،مايكروغرام(  500)او    ملغم  0.5على شكل كبسوالت  

 .طريق الفم بواقع مرتين في اليوم

 كيف يعمل االناكرياليد؟

 ة العظام عن طريق خلي  نخاعيعمل االناكرياليد على خفض عدد الصفائح الدموية في الدم. وتتكون الصفائح الدموية في  

الدموية باالنفصال عن الخاليا النووية الكبيرة وتدخل مجرى كبيرة منتجة من الخاليا الجذعية. حيث تقوم الصفائح   أنو

الدم. ويقوم االناكرياليد بخفض انتاج الخاليا النووية الكبيرة  وبالتالي يخفض عدد الصفائح الدموية في الدم. وعن طريق 

  الدم   تجلطل خطر  الدموية في دم المرضى المصابين بهذا النوع من سرطان الدم يتم تقلي  حالسيطرة على عدد الصفائ

 ومشاكل نزف الدم.

 العظام لدي؟  نخاعكيف يتمكن االناكرياليد من عالج النمو الخبيث في 

والتي تقوم بتخفيض ازدياد نمو   يتم وصف استخدام االناكرياليد حاليا للمرضى الذين ال يحتملون استخدام ادوية اخرى

عدد الصفائح الدموية   لتخفيض  إستعماله  الممكن  من  و  الدم  تجلطيستخدم  لمعالجة    ٳنه.  مثل هيدروكسيكارباميدالخاليا  

في   الخبيث  النمو  من  يعانون  الذين  المرضى  باستخدام     العظام.   نخاعلدى  المرضى  معالجة  تتم  قليلة  احيان  وفي 

تقليل عدد كريات الدم البيضاء ولكنه يمكن ان يسبب فقر ب اناكرياليد سوية. وال يقوم االناكرياليد    هيدروكسيكارباميد و

وان خفض عدد الصفائح الدموية لدى المرضى يقلل من مخاطر تجلط الدم وتعقيدات  النزف   الدم لدى بعض المرضى.

التقليل من اي اعراض مصاحبة لزيادة كبير ة في عدد الصفائح الدموية  مثل الصداع  الدموي. وقد يساعد كذلك في 

 اصابع اليدين والرجلين. الوخز فيومشاكل النظر والشعور باالرهاق و

 مساوئ في استخدام هذا الدواء؟هل هناك 

قائمة رات الجانبية لهذا الدواء قد تم وضعها في  يواالناكرياليد ال يشذ عن ذلك. والتأث  جميع االدوية لها تأثيراتها الجانبية  

والى المراقبة خالل استخدام االناكرياليد للتأكد من   تجدها في االدنى. وسوف تحتاج الى اخذ اختبارات  متعددة للدم

موية وان كنت تعاني من زيادة في  دالصفائح ال  عدد  بتقليل  اخذك جرعة الدواء المناسبة لحالتك. فاالناكرياليد يقوم فقط

ء فقد تحتاج الى اضافة دواء أخر للدواء المستخدم او الى العالج بفتح الوريد لغرض عدد كريات الدم الحمراء او البيضا

من الناس سوف اليستجيبون للعالج باستخدام االناكرياليد أو قد تتكون لديهم قليل  وأن عدد    السيطرة على تلك الزيادة.

 من  زيديقد  استخدامه ويتطلب ذلك الى تغيير العالج. واالناكرياليد    علىسنوات    بعد مرور عدّةمقاومة لالناكرياليد  

 ّم إجراؤها.   غير أن ذلك لم يظهر في جميع الدراسات التي تنخاع العظام ل  النمو الخبيث فتليّ  خطر

 ؟للدواء عراض جانبيةأهل هناك 

يتحملوه  بصورة جيدة  و  نستخدموالذن يغلب  أ ان   الدواء  أية حال من  ت هذا  قليلة. على  اعراض جانبية  لديهم  كون 

الضروري اعالم طبيبك ان كنت تعاني من أي من االعراض الجانبية الواردة في التالي أو أية أعراض جديدة وحتى 

ب المختص بأمراض الدم سوف يقوم بفحص  خفيفة. االناكرياليد يسبب  زيادة في نبضات القلب لذلك فأن الطبيلو كانت  

 عدد نبضات القلب لديك قبل البدء بالعالج. 
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 : عراض جانبية شائعةأ

 من االعراض الجانبية التالية:   ا  % من الناس الذين يستخدمون االناكرياليد في العالج  سوف تكون لديهم بعض10تقريبا  

 الصداع -

 القلب خفقان -

من االعراض الجانبية   ا  % من الناس الذين يستخدمون االناكرياليد في العالج  سوف تكون لديهم بعض10-1تقريبا  

 التالية: 

 فقر الدم  -

 انحباس السوائل )ورم في اليدين والقدمين( -

 الدوار  -

 سرعة نبضات القلب -

 غثيان -

 اسهال -

 جلدي  طفح -

 اعياء -

 

 % من المرضى وتشمل: 1 من أقل عراض جانبية غير شائعة تصيبأهناك 

 فقدان الوزن  -

 الخدر  -

 اختالل النوم -

 بةآكال -

 اعراض تشابه االنفلونزا -

 فقدان القوة )ضعف(  -

 فشل القلبها نضم من، واعراض جانبية قلبية -

 طبيبك. إن شعرت  بأي من االعراض المذكورة في أعاله، يرجى إعالم  

ك باستشارة  ميرجى قيالذا  تعتبر القائمة في االعلى شاملة بشكل كامل حيث من الممكن ظهور أعراض جانبية أخرى.  ال  

إن شعرت بأية أعراض جانبية ومن الضروري قيام المريض دائما بإعالم الطبيب المعالج   اءلدوانشرية المعلومات حول  

 إذا ما شعر بأية اعراض جانبية.

 االناكرياليد  تناول

 ؟كيف تستخدم هذا الدواء

إن كنت تأخذ أكثر من كبسولة واحدة، تستطيع أن تطيل أمد أخذ الجرعة  و.  في العادة يؤخذ مرتين في اليوم -

القلب. يرجى مناقشة ذلك مع  اليوم وذلك لتجنب حدوث خفقان في  الثانية في وقت تالي من  الكبسولة  بأخذ 

 يقوم بعالجك.طبيب امراض الدم الذي 
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 يمكن اخذه قبل أو بعد الطعام وفي اي وقت من النهار -

   ابتلع الكبسولة كاملة مع الكثير من الماء -

 ال يجوز تجزئة الكبسولة -

 خذ الدواء في نفس الوقت من النهار يوميا  -

  الجرعة

باعطاء التعليمات بخصوص الجرعة التي ستأخذها. وقد تكون الجرعة    أمراض الدم الذي يقوم بعالجك  سيقوم طبيب

الى ان مخفّ  البداية وتتم زيادتها تدريجيا  الذي    يصل    ضة في  الى المستوى  لديك  الدموية  الصفائح  قد قرره  عدد  كان 

 الطبيب مناسبا لك. 

من الضروري قيامك بإتباع االرشادات بدقّة. وأن عدم قيامك باتباع تلك اإلرشادات قد    –  عدم إتباع إرشادات الطبيب 

 يزيد من مخاطر االختالطات في األوعية الدموية  وفي تجلط الدم. 

 بالتسجيل   قم

لتسجيل حدوث أي الدواء وكذلك  للتذكير بموعد اخذ  جانبية قد تحدث خالل   أعراض  من الضروري استخدام سجل 

 االستخدام.

 االناكرياليد والتخلص منه  حفظ

 احفظ الدواء في مكان جاف بدرجة حرارة الغرفة  -

من بعيدا عن متناول  آكباقي االدوية ، فأن االناكرياليد يمكن ان يكون ضارا لألخرين. احفظ الدواء في مكان  -

 االطفال والحيوانات المنزلية. 

ية المحلية أو الى المستشفى. ال يجوز التخلص منها برميها  قم بإعادة الكبسوالت غير المستخدمة الى الصيدل -

 في برميل القمامة  او في التواليت.

 ال تستخدم الحبوب بعد التاريخ المحدد إلنتهاء مدة نفاذها والمثبت على الغالف الخارجي.  -

 واألعشاب الطبية والعالجات   فيتاميناتوالخرى الدوية أالتفاعل مع األ

المعالج لك بجميع االدوية  عند استخدامك  االناكرياليد )أو في الواقع أي دواء آخر( من الضروري إعالم الشخص 

أعشاب طبية  األخرى التي تقوم بأخذها ويشمل ذلك االدوية التي تم وصفها لك سابقا وكذلك أية فيتامينات أو ادوية أو  

الفيتامينات واالعشاب الطبية والعالجات الى األدوية وتلك  . قم دائما  بتوفير اسماء  الصيدليات  متوفرة في  أو عالجات

بعالجك. يقوم  الذي  الطبي  والجرعات    الفريق  تستخدمها  التي  االدوية  بجميع  قائمة   بحمل  قيامك  جدا  المساعد  ومن 

 طبيب امراض الدم الذي يقوم بعالجك عليها.  وذلك لكي تقوم بإطالع  المحددة لك منها 

وتشمل تلك    أو قد يكون من الضروري أخذها بحذر عند إستخدام عقار أناكرياليد،  االدوية تتفاعل  قد  حيث أن بعض  

 األدوية اآلتي:

 أوميبرازول -

 سيبروفلوكساسين -

 نورفلوكساسين  -
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 فلوفوكسامين  -

 ايميبرامين -

 مضادات االلتهابات )مثل نابروكسين، فولتارين( -

 سوكرالفيت   -

 )نيرماتريلفير + ريتونافير(  –بعض مضادات  فيروس كورونا )باكسلوفيد  -

يرجى مالحظة أن القائمة الواردة في االعلى ليست  شاملة بشكل كامل حيث قد تتفاعل أدوية أخرى سلبيا مع هذا العقار  

ومن الضروري قيام المريض باعالم طبيب امراض الدم المعالج حول اية ادوية    لذا يجب إستخدامها بحذر عند أخذه.

 اخرى يستخدمها. 

 ؟عند بدء أخذي للعالج ا اتوقع ماذ

 ماهي سرعة الحصول على النتائج؟

بدء العالج   من المنصوح به  هيحتاج االناكرياليد لعدة اسابيع قبل أن  يبدأ بخفض عدد الصفائح الدموية وخصوصا ان

  قد أصبح   الدموية  حالصفائبجرعة مخفضة والقيام بزيادتها بالتدريج. ومن المحتمل ان ال تشعر بأية فائدة حتى يكون عدد  

 لديك تحت السيطرة. 

 كيف سأشعر؟

الذين   الناس  واغلب  السابق.  في  كان  مما  اقل  بشكل  باالعراض  تشعر  لديك سوف  الدموية  الصفائح  عدد  يقل  عندما 

الدواء هذا  وجود   يستخدمون  مالحظة  وتقل  نسبيا ،  الجانبية  االعراض  من  القليل  لديهم  ويكون  جيد  بشكل  يتحملونه 

 عراض الجانبية مع مرور الزمن.اال

 سوف أكون بحاجة الى المتابعة؟  له

فعالية الدواء في الوصول الى  األولى من العالج لتحديد  القليلة  خالل االسابيع  متعددة  سوف تحتاج الى اختبارات دم  

  وربما ستحتاجها الفحصوصات  الى عدد اقل من    تصبح تلك االعداد طبيعية ستحتاج. وحالما  اعداد مكونات الدم المستهدفة

 أشهر.  كل شهرين أو ثالثة 

 ماذا لو كانت لدي حاالت مرضية أخرى؟

 يجب ان يتم استخدام االناكرياليد تحت االشراف الطبي إن كنت تعاني في حينه أو في السابق من أي من الحاالت األتية: 

 مشاكل في القلب -

 مشاكل في الكلى  -

 الكبدمشاكل في  -

 المذكورة يرجى مناقشة ذلك مع طبيبك. المشاكل الصحية  إحدى  ، او كان لديك سابقا،إن كنت تعتقد أن لديك
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  حولهايتم االستفسار غالبا ما أسئلة 

 اخذ الطعام والشراب بصورة طبيعية؟ استطيعهل 

 نعم ننصح ان تأكل طعامك اإلعتيادي والصحي وتشرب الكثير من الماء.

 الكحول؟  احتساء استطيعهل 

. وبهذا الخصوص فأن توجيهات مجلس الصحة الوطنية   منا  آالكحول بإعتدال خالل العالج باالناكرياليد يعتبر    احتساءأن  

قدحين قياسيين    اكثر من  ما ال يزيد علىوالبحث الطبي األسترالي تنص على ان قيام الرجال والنساء االصحاء بشرب  

فالكحول يسبب الجفاف ومن الضروري    من مخاطر االذى في حالة وجود مرض سببه الكحول.  يقللمن الكحول في اليوم  

على  تج للحصول  طبيبك  من  االستفسار  يرجى  العظام.  نخاع  في  خبيث  بنمو  مصابا  كنت  ان  بالجفاف  االصابة  نب 

 الكحول. احتساء معلومات أكثر بخصوص 

 أن يكون لي طفالً؟في ماذا لو رغبت 

ألن هذا الدواء يعتبر ضارا  للجنين    خالل فترة تناول االناكرياليد  موانع الحمل  استخداموبقوة قيامك ب  من المنصوح به 

 المتكِون.

من الضروري مناقشة خططك مع الطبيب االختصاصي في الدم قبل قرارِك بالحمل أو رغبتَك في أن تكوَن أبا . ويتمكن   

كي ال يتم تسبب االذى للجنين  الطبيب االختصاصي في الدم من تقديم المشورة الخاصة باختيارات العالج ألي منكما ل

تزداد فرصتك للحصول على حمل ناجح. إن كنِت راغبة  بالحمل أو كنَت راغبا  في أن تكون أبا  فمن  المتكون ولكي  

الضروري التوقف عن أخذ االناكرياليد لفترة ثالثة اشهر على األقل قبل ذلك لكي يصبح الجسم خاليا من الدواء المذكور 

خالل قيامك باخذ هذا الدواء يرجى االتصال بطبيب امراض الدم المعالج    ان اصبحت حامال  .الحملة  تماما  قبل محاول

 ى النصيحة الطبية.حاال للحصول عل 

 هل اتمكن من الرضاعة خالل استخدامي لالناكرياليد؟

فاالناكرياليد دواء فعال جدا في منع تكِون  .  ة عدم ارضاع طفلك خالل استخدامك لالناكرياليدووبق  من المنصوح به

 خاليا الدم ويمكن للدواء ان يخرج مع حليب الرضاعة وذلك مما قد يؤثر على نمو طفلك. 

 ل يمكنني قيادة السيارة؟ ه

خر. فأن كنت تشعر بهذه اآلثار الجانبية سوف تتأثر قدرتك على قيادة  آليسبب االناكرياليد الدوار والنعاس من وقت  

 وألي سبب ال تقوم بقيادة السيارة. السيارة. إن شعرت بالنعاس أو االرهاق

 اخذ الحذر بخصوص أمور أخرى؟ وجب علي  تهل ي

قد تصبح بشرتك حساسة بشكل اكبر ألشعة الشمس خالل استخدامك االناكرياليد. قد تحتاج أن تحمي بشرتك بتجنب  

البشرة من اشعة الشمس    الدهنالتعرض للشمس وذلك بقيامك باستخدام   وكذلك قيامك     (+SPF30)  الخاص لوقاية 

 بارتداء مالبس واقية وقبعة.
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 الحمل(واقي الحمل الفموي )حبة منع 

فأن ذلك سيقلل من فاعلية حبوب منع الحمل، لذلك قد تحتاجين الى  من االسهال خالل استخدامك اناكرياليد    إن عانيت  

 استخدام موانع حمل اخرى اضافة لذلك.  

 خالل استخدامي دواء االناكرياليد؟  19-كورونا واتمكن من اخذ التلقيح ضد االنفلونزا  له

وذلك خالل استخدامك االناكرياليد.    19-و كورونااالنفلونزا    ياللقاحات وبضمنها اللقاح ضد مرضيمكنك أخذ أغلب  

االناكرياليد. فمن الضروري التحدث الى الطبيب   ومع ذلك فأن بعض  اللقاحات تكون لقاحات حية وال يجوز اخذها مع

يقوم بالتلقيح بأنك تستخدم االناكرياليد وذلك لكي  إعالم الشخص الذي    االختصاصي بأمراض الدم المعالج لك وكذلك  

 يقومان بالتدقيق فيما اذا كان التلقيح سيكون آمنا بالنسبة لك.

 عالجي باالناكرياليد؟هل يمكنني استخدام مضادات الفيروسات خالل  –الكورونا 

ان نوع  باستخدام مضادات الفيروس.    تقديم العالج لكلديك ايجابية، فمن الممكن    19-إن كانت نتيجة فحص الكورونا

حيث ان بعض مضادات الفيروسات ال   ى  يعتمد على ما تستخدمه من االدوية االخر  مضاد الفيروس االكثر مالئمة لك

ستخدام اناكرياليد، ويعتمد ايضا على مدى قيام الكليتين لديك بوضائفهما. يجب بدء  تناسب المرضى الذين يتم عالجهم با

أيام من ظهور اعراض المرض، و القيام بالعالج حاال في حالة كانت نتيجة الفحص ايجابية حتى عند    (5)العالج خالل  

او طبيب امراض الدم   الممارس العام )طبيب االسرة(طبيب االعدم ظهور اعراض المرض. يرجى القيام باالتصال ب

 ذلك.  في حالة تطلب االمر لترتيب الحصول على عالج مناسب مضاد للفيروسحاال 

 : ماذا تفعل

 استخدمت جرعة كبيرة من الدواء أو قام شخص آخر باستخدام دوائك؟ قد  إن كنت 

كنت قد  اخذَت حبوبا اضافية أو قام شخص ما  باستخدام دوائك، يرجى  القيام بإخبار ممرضتك او طبيبك بالسرعة   إن  

 الالزمة. 

 : الدواء إن تمرضَت بعد فترة قصيرة من استخدامك لحبوب

إن شعرت بالمرض لمرة واحدة قم بأخذ الجرعة التالية بشكل اعتيادي. أما إن شعرت بالمرض أليام عديدة بعد اخذ 

 . بطبيب امراض الدم الذي يقوم بعالجكالدواء يرجى االتصال 

 : إن نسيت اخذ الجرعة

الجرعة، ال تاخذ جرعة إضافية بل قم بأخذ الجرعة التالية بالشكل الطبيعي. أما إن نسيت اخذ القليل   إن نسيت ان تاخذ

  .بعالجك يقوم الذي الدم امراض طبيب قم بإعالم وبالشكل الطبيعي   ةمن الجرعات، إبدأ بأخذ الجرع 

 إن كنَت تحتاج الى إجراء طبي أو عملية جراحية:

عملية جراحية.  لحاجة إلجراء  برمجة أو التوقف عن اخذ االناكرياليد في حالة االقد يتطلب منك  من وقت آلخر اعادة  

وذلك لكي  العملية او طبيب االسنان بأنك تستخدم االناكرياليدبإجراء فمن الضروري ان يتم إعالم الطبيب الذي سيقوم 
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معالج لك. وننصح بأن تقوم بإعالم طبيب امراض الدم المعالج حول اي  التنسيق بينهما وبين طبيب امراض الدم اليتم  

 اجراء طبي او عملية جراحية مخططة لك.

 كنت تشعر بالقلق من القيام باستخدام االناكرياليد:  نإ

الدم أو الطبيب   القيام باستخدم االناكرياليد يرجى مناقشة ذلك مع طبيب أمراض  الممارس  إن كنت تشعر بالقلق من 

 العام.

 باخذ هذا الدواء؟ أرغبماذا لو لم 

أن اتخاذ القرار بأستخدام أو عدم استخدام االناكرياليد عائد لك. إذ شعرت بعد مناقشة كل شئ مع طبيبك المختص   

عدم  هذا الدواء، لك ان تختار    تستخدمأنك تفضل ان ال    من قيامك باستخدامه أوبأمراض الدم بأنك ال تزال  غير متأكد  

استخدامه ولكنه من االفضل لك مناقشة ذلك مع الطبيب المختص بامراض الدم لكي يجد العالج البديل للنمو الخبيث في  

من المهم ان    نخاع العظام لديك. إن قررت عدم اخذ الدواء أو إن قررت التوقف عن استخدامه بعد فترة من االستخدام

أو  دائل  ببذلك. وفي تلك الحالة سيقوم الطبيب أو الطبيبة بعالجك باستخدام  امراض الدم الذي يقوم بعالجك    تعلم طبيب

 بما هو ضروري للمحافظة على صحتك. مقترحات اخرى 

 ؟  العظام نخاع في خبيث نمو لدي  كان إن ماذا استطيع القيام به

 بشكل افضل: . وهناك عدة أمور تستطيع أن تقوم بها لتشعر بشكل جيد من الضروري االعتناء بنفسك

التغذية الجيدة ضرورية. قم بتناول حمية متوازنة تحتوي على  الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة،       -

 ينات قليلة الدهن والدقيق الكامل.والبروت

قم بشرب الكثير من الماء وكن حذرا من اصابتك بالجفاف بسبب االفراط في الكحول والمشروبات المحتوية      -

 فئين. على الكا

ال     - كوليسترول وسكر الدم   حافظ على الوزن االعتيادي وعلى بنية عضالت جسمك وذلك بهدف إبقاء نسب 

 بالحدود الطبيعية.

التمارين على      - العظام حيث تساعد تلك  لديهم نمو خبيث في نخاع  للذين  الرياضية ضرورية جدا  التمارين 

حول ذلك مع الطبيب الممارس العام والطبيب االختصاصي  التغلب على الشعور باالرهاق. تأكد بأن تتحدث  

لم تكن قد مارست تلك التمارين بطيئة وسلسة في البداية إن  بأمراض الدم قبل البدء بأي برنامج رياضي ولتكن  

 التمارين الرياضية سابقا .

 مساعدة.توقف عن التدخين. قم باالستفسار من الطبيب الممارس العام إن إحتجَت أية     -

حاول القيام بانشطة صحية مثل اليوغا، الرياضة الهوائية )ايروبكس(، تمارين القوة، التدليك، لقاء مجموعات     -

 نخاع  في  الخبيث  النمواالسناد، تحسين التغذية، ...الخ. وفي دراسة عالمية شملت المئات من المصابين بمرض  

اعراض  مستويات   ا فياالنشطة الصحية قد أظهر تناقص، وجدت الدراسة ان قيام المرضى بممارسة العظام 

ب، وكذلك تحسنا في نوعية الحياة التي آحاالت الشعور بالتعب أو االكت  ا فيالمرض لديهم  و كذلك تناقص

 .(SIMM)دراسة ذا المرض. هيحياها المصابين ب

 

العظام، راجع   نخاع   في  الخبيث   للحصول على معلومات اضافية بخصوص العيش بشكل جيد لمرضى النمو

 الموقع االلكتروني التالي:

 www.mpnallianceaustralia.org.au 

http://www.mpnallianceaustralia.org.au/
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 القيام بالتكيف

زيادة جرعة الدواء عليك    ه يتوجب قد يكون االمر مربكا عند البدء باستخدام دواء جديد، أو عند معرفتك بأن

امام مشكلة ة، او انك  العظام لديك قد اصبح اكثر شدّ   نخاع  في  الخبيث  تاخذه. فقد تشعر بان مرض  النموالذي  

. ان الشعور  على المدى القصير أو المدى الطويلطبية خطيرة. وقد تشعر بالقلق حول مخاطر استخدام الدواء  

العظام بنفس التجربة. ومن الجدير بالذكر   نخاع  في  الخبيث  بذلك يعتبر طبيعيا وقد مر العديد من مرضى النمو

العظام ينعمون بعمر مديد، وان العالجات المستخدمة    نخاع  في  الخبيث   من مرضى النمو  كبيرا    معرفة ان عددا  

 هي فعالة جدا في السيطرة على انتاج الخاليا. لهذا المرض 

تحت  االلكتروني    MPNAAموقع    خالل أحد المصادر الموجودة في  الدعم  قد ترغب في البحث عن امكانيات 

 ( Australian Support Section)باب "الدعم االسترالي." 

 

 نصيحة عامة

للذين   معلوماتي  كمرجع  وكذلك  اناكرياليد  عامة حول  معلومات  النشرية إلعطاءك   هذه  تخصيص  تم  لقد 

معلومات االنتاج المصاحبة للدواء  يستخدمون هذا الدواء. ومن الضروري، اضافة لهذ النشرية، قيامك بقراءة  

 تقلقك مع طبيبك الممارس العام او طبيب امراض الدم.  قد وكذلك قيامك بمناقشة اية امور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمت موائمتها ، مستشفى غاي وسانت توماس في لندن، وقد   بترخيص من البروفيسورة كلير هاريسون MPNVoiceتم الحصول على هذه المعلومات عن طريق  

 عالج امراض الدم.  من قبل اطباء استراليين متخصصين ب MPN Allianceإتحاد أمراض الدم االسترالي للمرضى االستراليين و


