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 ( BUSULFAN) بوسولفان

 ؟هو عقار بوسولفان ما

الثالث  الرئيسية (. ويستخدم بوسولفان لعالج األنواع®يُعَرف عقار بوسولفان بأسماء عديدة، منها االسم التجاري )مايليران

 (ET) تجلط الصفائح الدمويةو (PV) ، وهي إحمير الدم(MPNs) للنمو الخبيث الناتج عن الزيادة في نمو نخاع العظام

 .تؤخذ عن طريق الفم ملغ  2دائرية بيضاء قوة  . ويتوفر بوسولفان على شكل حبوب(MF) ف نخاع العظاموتلي  

 الناتج عن الزيادة في نمو نخاع العظام؟النمو الخبيث  كيف يعمل بوسولفان في عالج

ن خاليا الدم في الخاليا الجذعية خاليا  :وهي ،والتي تعتبر خاليا رئيسية تنقسم وتنضج لتصبح مختلف أنواع خاليا الدم تتكو 

اليا خالدم الحمراء وخاليا الدم البيضاء والصفائح الدموية. ويعمل نخاع العظام لدينا بوظيفة مصنع لقسمة وإنضاج ال

ه الخلية للنمو نووي الذي يحمل التعليمات التى توج  الالجذعية لتصبح خاليا دموية. وتحتوي كل خلية دموية على الحمض 

 والقيام بوظائفها. وبعد أن تنضج تلك الخاليا الدموية فأنها تغادر نخاع العظام وتدخل مجرى الدم. 

على التد خل في الحمض النووي في خاليا نخاع العظام. حيث يقوم هذا العقار بمنع الخاليا من النمو   ويعمل عقار بوسولفان

  أو تجلط الدم فأن إصابتك بالجلطة الدموية يؤدي الى موت تلك الخاليا. وعند أخذك لعقار بوسولفان ةوالنضج، وفي النهاي

يسبب موت   هألن ا  كيميائي ا  . ويعتبر بوسولفان عالجح أقل عددا  وذلك ألن الخاليا الدموية لديك ستصب احتماالكون أقل تس

العالج الخاصة بموافقتك على إستخدام هذا   استمارةالتوقيع على  منكبعض الخاليا في الجسم. ولهذا السبب قد يُطلب 

 العقار.

 الخبيث الناتج عن الزيادة في نمو نخاع العظام؟  مرض النموكيف يتمكن بوسولفان من عالج 

ل االدوية االخرى المستخدمة لعالج لمعالجة االشخاص الذين عادة يتم وصف عقار بوسولفان النمو   ال يتمكنون من تحم 

يوميا  لفترة قصيرة  ه إما كجرعة لمرة واحدة فقط، أو قد يُعطى ؤالخبيث الناتج عن الزيادة في نمو نخاع العظام. ويتم إعطا

 أسابيع مثال (. ومن النادر إعطاء بوسولفان للمريض لفترات طويلة.  6إلى  4)

   .هالقيام بمراقبة شديدة ألعداد خاليا الدم لدي يكون من الضروري وعند وصفه للمريض

 مويةإن كنت تعاني من إحمير الدم أو تجلط الصفائح الد

مخاطر حدوث التجلط الدموي   ، وذلك مما يساعد في التقليل منيتمكن بوسولفون من السيطرة على أعداد خاليا الدم

الناتج عن الزيادة في نمو  لمرض النمو الخبيث االعراض المصاحبة انخفاضقد تالحظ والنزيف. وعند إستخدامك للعقار 

ق   والقدمينمشاكل في البصر والصداع واإلعياء والوخز في اصابع اليدين النخاع العظام لديك مثل   ضيقوالليلي والتعر 

 التنفس والنزيف والنقرس والحك ة.

 إن كنت تعاني من تليّف نخاع العظام 

ن جلطة خما  ضمتإن كان الطحال إستخدام بوسولفان سيساعد على تقليل حجم  إن   . ويقوم بوسولفان كذلك بتقليل إحتمال تكو 

م سيقلل ضدموية لديك. وأن تقليل حجم الطحال المت االلم والشعور بعدم الراحة والغثيان ومشاكل تناول الطعام التي قد  من خ 

م الطحال. وقدضتعاني منها في حالة ت ق الليلي  خ  تالحظ كذلك إنخفاض في أعراض تلي ف نخاع العظام األخرى مثل التعر 

ى والشعور باإلعياء.   والحم 
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سلبيات؟   أية   هل لهذا العقار   

أي عقار، فقد تشعر بأعراض جانبية عند إستخدامك لعقار بوسولفان. واألعراض الجانبية   استخدامعند  الحالكما هو 

 .  قسم "األعراض الجانبية" على الوجه اآلخر من الصفحةالمحتملة ستجدها في 

ستخدامك لعقار بوسولفان وذلك ألن إستخدامه عادة ما يتوقف عند الى المراقبة خالل  إللدم و متكررةستحتاج الى فحوصات 

 عددها قد تحس ن بشكل كبير. يكون وصول أعداد خاليا الدم لديك الى العدد الطبيعي أو أن 

عد ة سنوات، لذا فأن العقار  على مدار  هستخدامهم لاعند لعقار بوسولفان لدى القليل من األشخاص   تتكون مقاومة فوسو

 بعقار آخر. استبدالهقد يؤدي ذلك الى  وديم الفاعلية لهم. سيصبح ع

إن كنَت نشطا  جنسيا  خالل إستخدامك لهذا العقار فأنك تحتاج الى إستخدام الواقي الذكري لكي تحمي شريكتك في حالة 

 ل المهبلية.ئأو في السوا السائل المنويوجود آثار العالج الكيميائي في 

 ؟ للعقار جانبيةهل هناك أعراض 

عراض الجانبية المذكورة يستخدمون هذا العقار يتحملوه بشكل جيد وتظهر لديهم أعراض جانبية قليلة. واأل نأن أغلب الذي

أدناه تصيب االشخاص الذين يستخدمون جرعات صغيرة من بوسولفان لعالج النمو الخبيث الناتج عن الزيادة في نمو نخاع  

إن كنت تعاني من أيٍ من األعراض الجانبية التالية، أو أية   الضروري إعالم طبيبك أو الممرضةالعظام لديهم. ومن 

 أعراض أخرى حتى وإن كانت أعراض خفيفة. 

 % من المرضى المستخدمين لعقار بوسولفان:  10 – 1وتصيب حوالي  - االعراض الجانبية الشائعة

حمراء لديك بشكل كبير )األنيميا( سوف تشعر بصعوبة في إن هبط عدد الكريات ال قلّة عدد الكريات الحمراء: •

 التنفس وكذلك ستشعر بالتعب عند القيام بأي مجهود. 

إن إنخفض عدد الصفائح الدموية لديك بشكل كبير فسوف يكون لديك الرعاف )نزيف  قلّة عدد الصفائح الدموية: •

 وزيادة في ظهور الكدمات الجلدية.صغيرة األنف(، نزف اللثة عند تنظيف أسنانك، بقع جلدية حمراء 

سوف تكون معرضا  لمخاطر  إن انخفض عدد الكريات البيضاء لديك بشكل كبير قلّة عدد الكريات البيضاء: •

ى أو الرعشة أو القشعريرة.  العدوى. وقد تشعر بإرتفاع درجة حرارة الجسم أو الحم 

 . الفور علىإن شعرت بأي من االعراض الجانبية الواردة في األعلى يجب اإلتصال بطبيب أمراض الدم المعالج لك 

لغرض   حضور المواعيدالمهم  . من وإن كان ذلك غير شائعي ر فجائي غير متوقع في مستويات خاليا الدم وقد يحدث تغ

 ولمناقشة االعراض مع طبيب أمراض الدم المعالج.  خاليا الدمفحص أعداد 

 من المصابين بالمرض: 100 منواحد  إلى 10 من تقريبا  واحد وتصيب   - أعراض جانبية أقل شيوعا  

 اإلسهال •

 الشعور بالغثيان والتقيؤ  •

 مفال تقرحات •

 مشاكل في القلب •

رتفاع في درجة الحرارة. والتهاب كهذا ا التنفس أو السعال أو بضيقي يؤدي الى الشعور ذالتهاب الرئتين وال •

 لفترة طويلة بوسولفان عقار ماستخدا يحدث بشكل تدريجي عند 

 بقع سوداء في الجلد  •

 مرض في الكبد •

 القدرة على اإلنجابعدم  •
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 المصابات بالمرض من 1000حد من الى وا 100من  واحد  ض تقريباوتصيب تلك األعرا - أعراض جانبية غير شائعة

 مبك ر / توقف العادة الشهرية انقطاع طمث •

 بالمرض:من المصابين  10000الى واحد من  1000وتصيب تلك األعراض تقريبا  واحد من   - أعراض جانبية نادرة

 إنخفاض حاد في جميع خاليا الدم )بانسيبوتينيا(  •

 إختالالت في الكبد  •

 إصفرار العينين / اليرقان •

 فقدان الشعر •

 م والشفتينفجفاف ال •

 جلد جفاف شديد في الردات فعل في الجلد / طفح جلدي أو حك ة /  •

 الفمفي تقرحات  •

 اإلسهال •

 من المصابين 10000كل من وتصيب أقل من واحد  - أعراض جانبية نادرة جدا  

 ضعف عظالت الذراعين والساقين / صعوبة في الكالم  •

 )الوهن العضلي الوبيل( تدل ي جفني العينين •

 ثداء لدى الرجال تضخم األ •

 إنخفاض الوزن  •

 الشعور بالضعف •

يُرجى الرجوع إلى ورقة معلومات المنتج  القائمة أعاله ليست شاملة تماما  وقد تحدث بعض اآلثار الجانبية األخرى. 

)المتاحة من الصيدلي الخاص بك( إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية ومن المهم أن يقوم المرضى بإبالغ طبيبهم إذا عانوا 

 من أي آثار جانبية.

 بوسولفان ومرض السرطان 

اطر االصابة بالسرطانات ومنها مرض  مخ إلى زيادةعدة سنوات على مدار  ستخدام بوسولفان ا يؤدي من المحتمل أن

 عندما يتم استخدام أكثر من عالج كيميائي،  بشكل خاص صابة بهذا المرض اإل خطر زدادي سرطان الدم الحاد )اللوكيميا(. و 

 هيدروكسيكارباميد. عقار  ،ستخداماالى، أو بعد  باإلضافةالعالج باستخدام بوسولفان  إن تم   على سبيل المثال،

 إستخدام بوسولفان 

 ؟ كيف يتم إستخدام بوسولفان

 في نفس الوقت يوميا .  تناوله، على ان يكون وجبة الطعام، صباحا  أو مساء   الدواء قبل أو بعد تناول •

 حبة الدواء تناولإغسل يديك بصورة جيدة قبل وبعد  •

 إبتلع الحبة كاملة  مع شرب الكثير من الماء •

 سحق أو كسر و مضغ حبة الدواء ال يجوز  •

 مقدار الجرعة 

توصية السيقوم طبيب أمراض الدم المعالج لك بإعطائك التعليمات حول مقدار الجرعة. سوف يقوم الطبيب أو الطبيبة ب

من النادر ان يقرر  وأيوما ، بمقدار حبة واحدة يوميا ،  14 إلى 7 من   ولفترة قصيرة، مثال  لفترةقيامك بأخذ هذا العقار يوميا  ب

ة )أي يوميا  لفترة غير محددة(. تأكد من قيامك بإتباع إرشادات الطبيب المعالج بدق ة.الطب  يب استخدام الحبوب بصورة مستمر 

إتباع تلك اإلرشادات قد   مك بإتباع إرشادات الطبيب بدق ة. حيث إن عدمقيا من الضروري  - عدم إتباع إرشادات الطبيب

 األوعية الدموية أو الجلطة الدموية.  مضاعفاتقد تزيد من مخاطر و مضاعفات تتعلق بالمرضيؤدي الى 

 بسجل  االحتفاظ
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 الحبوب وأية أعراض جانبية قد تظهر لديك. تناول موعدبسجل يومي تسجل فيه  باالحتفاظقيامك  المفيدقد يكون من 

 للمتابعة؟أحتاج سهل 

أيضا   جسمك للعقار. وقد تتم  استجابةلتحديد مدى أثناء تناول بوسولفان للدم  أكثر سوف تكون بحاجة الى فحوصات متكررة

 الدم.  فحوصاتمراقبة وظائف الكليتين والكبد لديك خالل 

 حفظ بوسولفان والتخلّص منه

 العقار في مكان جاف بدرجة حرارة الغرفة  احفظ •

 األصلية علبتهالعقار في ب احتفظ •

بعيدا  عن متناول األطفال  آمنمكان حتفظ بالعقار في اأن ستخدام بوسولفان يشك ل خطرا  على اآلخرين.  •

 والحيوانات المنزلية

 القمامة أو التواليت. سلةقُم بإعادة الحبوب غير المستعملة الى الصيدلية القريبة أو المستشفى. ال يجوز رميها في  •

تستخدم لوضع حبوب الدواء المختلفة علبة دوسيت )وهي علبة بالستيكية   علبة حبوب أو تخدمإن كنت تس •

 المخصصة لكل يوم من أيام األسبوع(، يجب حفظ بوسولفان بعيدا  عن حبوب الدواء األخرى. 

 العشبية   أو العالجات المكمالت الغذائية    و أ الفيتامينات    و أ تفاعل بوسولفان مع األدوية األخرى  

أسماء جميع األدوية األخرى التي تم   بتقديم(، قُم دائما في واقع األمر ند إستخدامك لعقار بوسولفان )أو أي دواء آخرع

والمكمالت  في الصيدليات )كالفيتامينات طبية باإلضافة الى أسماء جميع العالجات التي تباع بدون وصفة  وصفها لك

جدا أن تحمل قائمة بأسماء تلك   المفيدمن قد يكون ( الى الفريق الطبي الذي يقوم بعالجك. والعشبية والعالجات الغذائية

 .مقابلتك معهاالدوية والعالجات لكي تريها لطبيب أمراض الدم المعالج لك خالل مواعيد 

 . فيهاظة الجيب يمكن كتابة اسماء تلك االدوية والعالجات مراض الدم يوفر بطاقة للحفظ في محفواالتحاد االسترالي أل

 تتفاعل سلبيا  مع بوسولفان هي: قد األدوية التي

 سايكلوفوسفاميد  •

 إتراكونازول •

 ميترونيدازول •

 نيتوانيف •

 عقاقير العالج الكيماوي  •

 ماذا علّي أن أتوقع؟ 

 سولفان وكيف سأشعر؟ وكم هي السرعة التي يعمل بها ب

تشعر بأي فائدة إلى أن تصبح   أال لقبل أن يبدأ تأثير العقار على خاليا الدم لديك. ومن المحتمسبوعان أقد يستغرق بوسولفان 

نخفاض في األعراض المرتبطة بمرض  ابالسيطرة. وعند إنخفاض أعداد خاليا الدم سوف تشعر  تحتأعداد خاليا الدم لديك 

 معظم الناس يتحملون الدواء ويتعرضون آلثار جانبية قليلة نسبيا .  الزيادة في نمو نخاع العظام.النمو الخبيث الناتج عن 

 هل سأحتاج الى متابعة؟

عقار بوسولفان وذلك لتحديد مدى إستجابة جسمك   استخدامكخالل  أكثر تكرارا   ( دماختباراتسوف تحتاج الى فحوصات )

 ين والكبد لديك خالل فحوص الدم. وظائف الكليت للعقار. ومن المحتمل مراقبة

 أعاني من حاالت مرضية أخرى؟   ماذا لو كنت  

 في السابق أي من الحاالت المرضية اآلتية:قد عانيت أو  إن كنت تعاني حاليا   إشرافيجب إستخدام بوسولفان تحت 

نات في  • مصاحبة لا نشرة المعلوماتحساسيات ألي من مكونات عقار بوسولفان ) وستكون هناك قائمة بتلك المكو 

 لعلبة الحبوب(

 ( الماضيأو الصرع )حتى إن كان ذلك في  مرضي ة  تشنجات أو نوبات عانيت منإن كنت قد  •

 تخططين للحمل إن كنت   •

https://www.mpnallianceaustralia.org.au/resources/wallet-cards/
https://www.mpnallianceaustralia.org.au/resources/wallet-cards/
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 عالجك باإلشعاع لخطة  إن كانت هناك •

 لديك مرض رئويإن كان  •

 في األعلى يرجى مناقشة األمر مع طبيبك.  إن كنت تعلم أنك قد تكون لديك إحدى الحاالت الواردة

 األسئلة المتكررة

 ة؟يالطعام والشراب بصورة طبيع تناول بإمكانيهل 

 .تشرب الكثير من الماءأن صحي وو اعتياديطعام نوصي بان تأكل  ،نعم

 شرب الكحول؟  بإمكانيهل 

  آمنا  خالل إستخدام بوسولفان. وبهذا الخصوص فأن توجيهات مجلس الصحة الوطنية باعتدالالكحول  شربعادة  يكون 

  قياسيين كأسين عنما ال يزيد  بشرباألسترالي تنص على ان قيام الرجال والنساء االصحاء  (NHMRC) والبحث الطبي

مخاطر االذى في حالة وجود مرض سببه الكحول. فالكحول يسبب الجفاف ومن من الكحول في اليوم إنما يقلل من 

بنمو خبيث في نخاع العظام. يرجى االستفسار من ممرضتك أو طبيبك   الضروري تجنب االصابة بالجفاف ان كنت مصابا  

 الكحول. شرب للحصول على معلومات أكثر بخصوص

 أن يكون لدَي طفال ؟  فيماذا لو رغبت  

 خالل استخدامك بوسولفان ألن هذا الدواء يمكن أن يكون ضارا  للجنين المتك ون.  موانع الحملنوصي بقوة باستخدام  •

ثالثة ال تقل عن عن استخدام بوسولفان لفترة  أن يتوقف الرجل والمرأة، يجب إنجاب طفلتخطيط للحمل أو العند  •

 العقار قبل المحاولة للحمل خاليا  من أن يكون جسمك للسماح لأشهر قبل ذلك 

كمناقشة األمر مع طبيب أمراض الدم المعالج لك قبل  الضروريمن  •   .باإلنجابكرجل ك بالحمل أو قرار قيام 

ن  في أذىعالج أخرى ال تسبب  خياراتحيث سيقوم طبيب أمراض الدم المعالج بإقتراح  تساعد وللجنين المتكو 

 ناجح.على زيادة فرصة حصولك على حمل 

للحصول على   على الفورإستخدام هذا العقار يرجى اإلتصال بطبيب أمراض الدم المعالج  أثناءإن تم  الحمل  •

 نصيحة إضافية. 

 ؟  بوسولفان استخدام أثناء اإلرضاع يمكننيهل 

شديد الفاعلية في وقف   حيث أن بوسولفان يعتبر عقارا   .ك عقار بوسولفان استخدام أثناءبالرضاعة قيامك بوبشد ة  ال يوصى 

 وسيؤثر ذلك على نمو  طفلك. لبن األمنمو خاليا الدم، ويمكنه التسرب الى 

 قيادة السيارة؟  يمكننيهل 

إن  السيارةقيادة السيارة. على أية حال، ال تقم بقيادة  قدرتك علىيؤثر على   هو ماو في المعتاد ال يسبب بوسولفان النعاس

 شعرت بالنعاس أو اإلرهاق ألي سبب. 

 هل يتوجب علّي أخذ احتياطات خاصة؟

تقليل تعريضه ألشعة  بعقار بوسولفان. نوصي بحماية جلدك  استخدامك أثناءقد يصبح جلدك أكثر حساسية ألشعة الشمس 

 مالبس واقية وقب عة.   بارتداء قيامك و  +SPF 30 واقي الشمس باستخدامالشمس وكذلك 

 ؟بوسولفانخالل العالج باستخدام  19-كوفيدأخذ لقاحات االنفلونزا  يمكننيهل 

.  بوسولفانعالجك باستخدام  أثناء 19-وكوفيديمكنك أن تأخذ أغلب اللقاحات وبضمنها اللقاح ضد مرضي االنفلونزا نعم، 

ومن الضروري إعالم   .بوسولفانعند العالج باستخدام  هاأخذيجوز  وتلك التعطى حي ة ، التي  اللقاحاتبعض هناك و

   بوسولفان وذلك لكي يتم التحقق من كون تلقيحك سيكون آمنا .بأنك تستخدم  اللقاحاتالشخص الذي يقوم بإعطاء 

 ؟بوسولفانإستخدامي لعقار  أثناءأخذ مضادات فيروسية  يمكننيهل   – 19-كوفيد

وسيعتمد وصف المضاد إيجابية لديك، فمن الممكن قيامك باخذ عالج مضاد للفيروس.   19-كوفيدإن كانت نتيجة اختبار 

  ويجب بدء العالج الفيروسي األكثر مالئمة لك على األدوية األخرى التي تستخدمها إضافة الى درجة وظيفة الكليتين لديك.

إيجابية من دون  كوفيدبالسرعة الممكنة في حالة كون نتيجة فحص  ( أيام من بدء أعراض المرض، أو5خالل خمسة )
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ظهور اعراض المرض. يرجى االتصال بالطبيب العام أو طبيب أمراض الدم المعالج لترتيب قيامك بأخذ العالج المضاد 

 ذلك. اقتضى األمرإن   على الفورللفيروس 

  إذا... ماذا يتوجب علّي القيام به

 دوائك بتناولمن العقار/ أو قام شخص آخر  زائدة جرعة  تناولت

بطبيب أمراض الدم   االتصال رجى حبوب هذا العقار الموصوف لك يُ  بتناولإن أخذَت حبوبا  إضافية أو قام شخص آخر 

 المعالج. 

 مرضت بعد فترة قصيرة من أخذ العقار 

بطبيب   باالتصالقم فبأخذ الجرعة التالية بالشكل االعتيادي. أما إن إستمر مرضك لعدة أيام،  مإن حدث ذلك لمرة واحدة ق

 أمراض الدم المعالج. 

 نسيت أخذ جرعة الدواء 

عدة  تناولإن نسيت أخذ جرعة الدواء، ال تأخذ جرعة إضافية بل قم بأخذ الجرعة التالية بشكل إعتيادي. أما إذا نسيَت 

 بطبيب أمراض الدم المعالج.   باالتصالوقم   مرة أخرى بأخذها ابدأ، جرعات

 كانت هناك حاجة للقيام بإجراء طبي أوعملية جراحية؟

كنت محتاجا إلجراء عملية   إنوذلك  على جرعة عقار بوسولفان معينمن وقت آلخر قد يتطلب األمر القيام بإجراء تعديل 

جراحية. من الضروري قيامك بإخبار الطبيب أو طبيب األسنان الذي يخطط للقيام بإجراء طبي أو عملية جراحية لك بأنك 

م  نوصي دائما  بأن تقوم بإعالوتستخدم عقار بوسولفان وذلك لكي يتم التنسيق مع طبيب أمراض الدم المعالج حول ذلك. 

 .  لك إجراء طبي أو عملية جراحيةكانت هناك خطة للقيام بطبيب امراض الدم المعالج لك إن 

 ؟ شعرت بالقلق حيال استخدام بوسولفان

 رجى مناقشة ذلك مع طبيب أمراض الدم المعالج أو الطبيب العام.، يُ مخاوفلديك  تإن كان

 لو لم أرغب في استخدام هذا العقار  اماذ

وبصورة مطلقة. إن كنت غير متأكد أو كنت تفض ل عدم   أنتن القيام باستخدام بوسولفان او عدم استخدامه هو قرارك  إ

مع طبيب أمراض الدم المعالج لك. إن   هذا القرارولكن من الضروري مناقشة  يمكنك اختيار عدم استخدامه،إستخدامه، 

أو التوقف عن إستخدامه بعد فترة من أخذ العالج، من الضروري إعالم طبيب أمراض الدم  خدام بوسولفاناستقررت عدم 

بقرارك، حيث سيقوم الطبيب بالتوصية بإستخدام بدائل أخرى أو مقترحات حين يكون ذلك ضروريا  للمحافظة على  

 صحتك.

 ؟نفسي لمساعدة به القيام يمكنني الذي ما

الزيادة في نمو نخاع   قيامك بالعناية بصحتك بشكل جيد إن كنت تعاني من مرض النمو الخبيث الناتج عنمن الضروري 

 األمور في أن تجعلك في وضع أفضل: قد تساعد الكثير من العظام. و

والبروتينات  الكثير من الفواكه الطازجة والخضروات  اتبع نظاما  غذائيا  متوازنا  بهالتغذية الجيدة ضرورية.  •

شرب الكحول اإلسراف في الجفاف بتجنب  عوامنكمية كبيرة من الماء  اشرب .كاملةالحبوب القليلة الدهون و

 .الكفايين

الت من أجل المحافظة على مستويات الكوليسترول والسكر ضوحافظ على كتلة الع حافظ على وزن طبيعي •

  .لديك في الحدود الطبيعية

العظام التمارين البدنية ضرورية جدا للذين يعانون من أمراض النمو الخبيث الناتج عن الزيادة في نمو نخاع  •

وتساعد في التخلص من الشعور باإلعياء. تأكد من قيامك بإعالم الطبيب العام )طبيب العائلة( وطبيب أمراض 
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لم تكن قد قمت ارين بصورة بطيئة وبهدوء إن ببدء التم وقم جديد الدم المعالج قبل البدء بأي برنامج رياضي

 التمارين سابقا . بإجراء تلك 

 .مساعدة إذا كنت بحاجة إلى العام توقف عن التدخين. أستشر طبيبك •

التدليك، التأمل، (، تمارين القوة، سأيروبيك ا، الرياضة الهوائية )جصحية مثل اليو بأنشطةحاول القيام  •

التغذية، ...الخ. وفي دراسة عالمية شملت المئات من المصابين بمرض النمو  ، تحسين الدعممجموعات 

في   الخبيث في نخاع العظام ، وجدت الدراسة ان قيام المرضى بممارسة االنشطة الصحية قد أظهر تناقصا  

في  ، وكذلك تحسنا  االكتئابفي حاالت الشعور بالتعب أو  تناقصا   وكذلك  عراض المرض لديهمأمستويات 

المتكاملة لمرض النمو الخبيث في   لألدويةوعية الحياة التي يحياها المصابين بهذا المرض. )دراسة مسحية ن

 ( SIMM  بحث –نخاع العظام 

 :الموقع االلكتروني   علىمعلومات اضافية بخصوص العيش بشكل جيد لمرضى النمو الخبيث في نخاع العظام  تتوفر

www.mpnallianceaustralia.org.au 

 بإجراء التعديالت القيام 

مرض زيادة النمو ن  أقد يكون من الُمحب ط القيام بإستخدام عقار جديد أو القيام بزيادة الجرعة من العقار، حيث قد تشعر حينئٍذ  

. وقد خطيرةاالصابة بمشاكل صحية  أكبر بشأن مخاطر تواجهأكثر  شد ة  أو أنك قد أصبحت  أصبحفي نخاع العظام لديك قد 

ا البعيد.  تشعر كذلك بالقلق حول مخاطر  العقار على المدى القصير والمدى  ن حصل ذلك الشعور لديك فهو أمر إستخدام 

نفس المشاعر. ومن  ب  مروا  قد من المصابين بمرض النمو الخبيث الناتج عن الزيادة في نمو خاليا الدم    أن العديدحيث    طبيعي

طويلة وأن العالجات تعتبر فعالة في السيطرة   بأعمارينعمون    الكثير من المصابين بهذا المرضن   أ الضروري معرفة حقيقة  

 الموجودة في الموقع االلكتروني  الدعممصادر    أحد  طلب الدعم من خاللعلى إنتاج خاليا الدم. وقد تشعر بانك تحتاج الى  

 . Australian Support "األستراليةفي قسم "المساعدة  MPN Allianceأمراض الدم األسترالي   التحاد

للذين يستخدمون هذا   كمرجع ، أو بوسولفانعقار  تناولك معلومات عامة حول ئتهدف هذ النشرة الى إعطا نصيحة عامة

. ومن الضروري، إضافة لهذه النشرة، القيام بقراءة معلومات المنتج المتوفرة لدى الصيدلية ومناقشة أية  حاليا   العقار

  .مع الطبيب العام أو طبيب أمراض الدم الذي يقوم بعالجك مخاوف
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