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Interferon Alpha 

 إنترفيرون ألفا 

 نترفيرون ؟ الماهو إ

. حيث  بكميات قليلة مواد تتكون بشكل طبيعي في أجسادنا الفا عقاراَ مناعياَ. واالنترفيرونات هياإلنترفيرون يعتبر 

 واالورام.وسات والبكتريا يرعدة الجسم في  مكافحة الفسالم اتيقوم الجهاز المناعي لدينا بإنتاج اإلنترفيرون

 سببه زيادة في نمو نخاع العظام بانواعه الثالثتمرض النمو الخبيث الذي في عالج كذلك   يرونات وتستخدم االنترف

وهي مرض كثرة الكريات الحمراء المؤدي للسرطان )والزيادة الكبيرة في عدد الكريات الحمراء تؤدي الى زيادة  

ومرض  الى بطء جريانه(، ومرض زيادة عددالصفائح الدموية في نخاع العظام المؤدي للسرطان، م  ثمن كثافة الدم و

 التليف النخاعي. 

 في نمو نخاع العظام؟   الذي تسببه الزيادة خبيثو الكيف يعمل اإلنترفيرون في عالج النم

والتقليل من حجم الطحال . وقد يعمل كذلك  على كبح  انتاج الخاليا الدموية  ، عند إعطاءه كدواء،يعمل اإلنترفيرون

 ف نخاع العظام لدى بعض المرضى.خفض تلي  على 

لالنترفيرون المتكون طبيعيا. ويعمل العقار المذكور وانترفيرون الفا هو عقار صناعي ويعتبر نسخة طبق االصل 

 على  زيادة مستويات االنترفيرون الطبيعي في جسمك، وبذا فأنه يؤدي الى كبح االنتاج المفرط لخاليا الدم. 

 أنواع إنترفيرون ألفا 

)بيكاسيس( مَكِون دوائي للعالج طويل االمد وصف عقار إنترفيرون في استراليا باالسم التجاري )بيكاسيس(. ويتم  

)مرة واحدة كل اسبوعين أو أكثر(.   ذلكأو أقل من   ويتم حقنه مرة واحدة في األسبوعمدمج(  2a)انترفيرون الفا  

في حقن معبأة مسبقاً. و في العادة يتم حقن    )ميكروغرام( ug  180 وأ )ميكروغرام(  ug  135وهو متوفر في

كمية الحقنة اعتمادا على مدى تحمل  أو تقليل تتم زيادة قد )ميكروغرام( اسبوعياً و ug   45بحقنة واحدة قوةالمريض 

 ة الدواء. يالمريض ومدى فاعل

المتوفر في أوربا  2b)فاعلية طويلة المدى )الفا المدمج ذو الوقد يكون بعض المرضى مطلعين على عقار انترفيون 

 الدواء هذا لكن و   (يميبيسر  :والواليات المتحدة حيث يعرف هناك باسم روبيكينترفيرون  )ويباع باالسم التجاري

 غير متوفر في أستراليا.

 كيف يتمكن اإلنترفيرون من عالج المرض الخبيث الذي يسببه تكاثر نمو نخاع العظام لدي؟ 

المصابين بمرض تجلط )تخثر(  كخيار من خيارت الخط األول لعالج االفراد يتم حاليا وصف اإلنترفيرون ألفا  

كخط ثاني في عالج ه  الدم  حيث يوصى بتقليل عدد خاليا الدم  لديهم. ويتم وصف إحمرارالصفائح الدموية  أو مرض 

ذا عالج. وهالأو لم يستجيبوا له بعد استخدامه كخط أول في يكاربامايد هيدروكسيحتملوا  عقار  المرضى الذين لم 

غين  تبتالعقار عادة ما يوصى باستخدامه لخفظ انتاج الخاليا لدى المرضى من صغار السن والنساء الحوامل أو اللواتي 

 الحمل من الذين يعانون من السرطانات التي تصيب نخاع العظام. 
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في عالج التل يف    ، وعلى االغلب االنترفيرون الصناعي، تم إجراء عدة دراسات مصغ رة حول استخدام إنترفيرون

ي ويستخدم االنترفيرون الصناعي بشكل اكبر ف.  خليوية و عالجية استجاباتالنخاعي األولي حيث تمت مالحظة 

اعداد الخاليا   َخفضحيث يكون  ،التلي ف النخاعي األوليم احتمالية قليلة لالصابة بمرض هالذين لديعالج المرضى 

المرضى الذين يعانون من نمو خبيث   ىلعالج. اما لدلرئيسي الهدف الالدموية وخطر االصابة بالجلطة الدموية هو 

دياد نمو نخاع العظام المتوسط والحاد مع تضخم في الطحال أو الذين لديهم أعراض ذلك التضخم فيكون سببه از

 يتينيب. العالج المنصوح به حينئٍذ باستخدام روكسول

أن االستفادة من اإلنترفيرون تختلف من مريٍض الى آخر ولذلك من الضرري مناقشة األمر مع الطبيب االختصاصي 

 التالي:   MPNAAويمكن الحصول على أحدث المعلومات في موقع  في أمراض الدم.

 treatment-on-https://www.mpnallianceaustralia.org.au/articles 

 القدرة على:انترفيرون وقد أظهَر 

 بيعية.الصفائح الدموية الى أعدادها الطو  الدم الحمراء والبيضاءاألعداد المرتفعة لكريات إعادة  -

 حجم الطحال  خفض -

 )تخثر الدم(تقليل إمكانية تجلط الدم  -

 لمرضى تقليل التلي ف لدى بعض ا -

 تقليل الحكة عند بعض الناس -

 ( في بعض المرضى.  CALRأو   JAKتقليل حمل األليل للطفرات الدافعة ) -

باستخدام إنترفيرون وذلك بهدف  ى وكذلك الى المراقبة عند عالجهم  دمللويحتاج المرضى الى إجراء عدة فحوصات 

 . التأكد من أنهم يأخذون الجرعة الصحيحة من الدواء

 ؟ للدواء جانبية تأثيراتهل هناك 

ه اليناسب كل المرضى،  حيث أن إنترفيرون يعتبر عالجاً فاعالً  للنمو الخبيث الناتج عن إزدياد نمو نخاع العظام، فأن

%  من   30-20  االتي يتعرضون لها عند استخامه. وهناك ما يقارب  فبعضهم قد ال يحتملون  االعراض الجانبية

غير أن العديد   ون العالج باالنترفيرون يتوقفون في النهاية عن استخدامه بسبب التأثيرات الجانبية له.أالناس الذين يبد

  .االستمرار بالعالجمن الناس يقولون ان تلك التأثيرات الجانبية تقّل مع الوقت وبالتالي تسمح لهم تحّمل 

 وصاَ عند بدء العالج بجرعة منخفظة وتتم زيادتها بشكل تدريجي. صويتحمل أغلب المرضى عقار انترفيرون خ

 االعراض الجانبية المحتملة  مراقبة

االورام في نخاع العظام تنص على التالي: عند  ان التوصيات االسترالية في استخدام االنترفيون الفا المدمج في عالج 

الوصول الى االعداد الطبيعية لخاليا الدم، يتم تخفيض جرعة االنترفيرون الى أقل جرعة يمكنها المحافظة على تلك  

 االعداد في الدم. 

ي انخفاض في عدد الكريات وأاالعراض الجانبية كالغدة الدرقية، وتقدم تلك التوصيات تفاصيل اكثر حول مراقبة 

نخفاض عدد الصفائح الدموية،...الخ. ويوصى بأن يتم فحص الغدة الدرقية سنويا، إالبيضاء المتكونة في اللمف وكذلك 

 ء، وخصوصا في خالل السنة األولى من العالج. عدد اكبر من الفحوصات لتلك الغدة لدى النساإجراء و

وبالنسبة للمرضى الذين يتم تحويل عالجهم من عقار هيدروكسيكارباميد الى عقار انترفيرون المدمج، تتم المراقبة  

الدقيقة العداد خاليا الدم )كل اسبوعين، أو شهريا( وذلك لكي يتم تخفيض جراعات هيدروكسيكارباميد وزيادة  

 االنترفيرون.جرعات 

https://www.mpnallianceaustralia.org.au/articles-on-treatment
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قا بعقار مخفض لعدد الخاليا، يجب القيام بمراقبة دقيقة في البداية )مرة بأما بالنسبة للمرضى الذين لم يتم عالجهم سا

وإستقرار   شهريا( ويتم تقليل عدد الفحوصات  عند عودة اعداد خاليا الدم الى عددها الطبيعيكل اسبوعين أو واحدة 

 رعات المقدمة من االنترفيرون  المدمج الى المريض. الج

( ثالثة 3في الكيمياء الحيوية مرة واحدة كل )وعموما يوصى بفحص اعداد خاليا الدم واعطاء المريض فحوصا 

 أشهر على األقل. 

   مالحظات مهمة

من  تأثيرات جانبية أخرى.فيما يأتي مختصر للتأثيرات الجانبية. والقائمة ال تعتبر شاملة حيث أنه من الممكن أن تحدث 

من التي سيتم ذكرها بعد قليل  المهم أن يقوم المريض بإعالم طبيبه أن كان قد شعر بأية تاثيرات أو أعراض جانبية

على تلك األعراض الجانبية أو تقليلها الى مستوى يمكن للمريض أن  مهما كانت خفيفة. وهناك دائما طرقاً للتغلب 

يتحمله.يورد المرضى تجاربهم في أخذ العالج ويرون ان أغلب التأثيرات الجانبية شيوعاً هي أعراض مشابهة  

الكآبة  القليلة األولى، الشعور باالرهاق، الغثيان، آالم في العضالت والمفاصل والشعور ب لالنفلونزا مع الجرعات

بين للمريض ان تلك االعراض أو  ت التيو المساندة الطبية احياناً. وأن بعض تلك األعراض يمكن التغلب عليها خالل

فلونزا(، اعراض جانبية اخرى قد التاثيرات مؤقتة  وستتحسن مع الوقت )وخاصة بالنسبة لالعراض المشابهة لالن

أو نمط الحياة )بالنسبة للشعور باالرهاق( بينما يمكن ان يتوقف العالج بالنسبة الى  طلب تغيير في جرعة الدواءتت

 آخرين )في حالة الشعور بالكآبة الشديدة(.

وقد يكون من الضروري كذلك فحص العينين لدى فاحص بصر مختص إن كنت تعاني أيا من أنواع سرطانات نخاع  

استخدام   ل، كما تبين النشرية حوإجرائي أولي. ومن النادر جدا العظام قبل استخدام االنترفيرون المدمج كفحص

االنترفيرون المدمج، فقد تحدث بعض االعراض الجانبية البصرية والتي يجب مراقبتها وخصوصا لدى أولئك الذين  

 يعانون من مرض في شبكية العين.

 شائعة جدا تأثيرات جانبية 

 من المرضى الذين يتم عالجهم باستخدام عقار انتيفيرون.  %10وتصيب حوالى 

، تخش ب الجسم، مشابهة لالنفلونزا، قل ة الشهية، إرتفاع في درجة الحرارةشعور المريض بأعراض   -

 االرتجاف، الشعور باالرهاق. 

 إنخفاض في عدد الكريات البيضاء -

 فقدان الشهية/ الشعور الخفيف بالغثيان  -

 صداع قليل  -

 إسهال قليل  -

 سقوطه )ويمكن للشعر ان ينمو بعد ذلك( وة الشعر أل  ق -

 االرتياح  مالم في المفاصل والعضالت/ الشعور بعد -

)ويتضاءل ظهور االحمرار بعد   إحمرار بسيط في المكان الذي تم فيه حقن المريض –محل أخذ الحقنة  -

 الحقن وذلك بعد مرور عدة أشهر على إستمرار الحقن. 

 شيوعا  تأثيرات جانبية أقل 

 % من الناس المستخدمين لالنتيفيرون سوف يشعرون ببعض التأثيرات الجانبية التالية: 10 – 1حوالي 

 الم في الصدر  -

  إنحباس السوائل/ ورم -

ً انخفاض عدد الصفائح الدموية  - أو كريات الدم الحمراء، أو إنخفاض عدد االثنين معا



INTERFERON ALPHA 
 

اي وسانت توماس في لندن، وقد  ج بترخيص من البروفيسورة كلير هاريسون، مستشفى  MPNVoiceتم الحصول على هذه المعلومات عن طريق 
 من قبل اطباء استراليين متخصصين بعالج امراض الدم. MPN Allianceأمراض الدم األسترالي   اتحادتمت موائمتها للمرضى االستراليين و

Page 4 of 10 
July 2022 

 

 

 يتضمن الكآبة، القلق او مشاكل في النوم إنحراف مزاجي قد  -

قحاسة ر في تغي   -  التذو 

 زيادة نبضات القلب  -

 الشعور بالغثيان والتقيؤ  -

 ألم في البطن  -

 جفاف في الفم  -

 تأثيرات جانبية غير شائعة

 % من المرضى وتشمل:1وهي التاثيرات أو األعراض الجانبية التي تؤثر على اقل من 

 فقدان السوائل -

 اليدين والساقين والقدمينو خدر في وخز  -

 الدوار  -

 مشاكل في الرؤية -

 زيادة البروتين في البول -

 تعط ل الغد ة الدرقية  -

والتعتبر القائمة الواردة في اعاله قائمة شاملة بشكل كامل حيث قد تظهر تأثيرات جانبية أخرى. لذا يرجى الرجوع 

الضروري قيام المريض بإعالم  مناعراض جانبية، والى نشرية المعلومات الخاصة بالمنتج عند  الشعور بأية 

 ور أعراض جانبية لديه.هالطبيب في حالة ظ

 أنتيفيرون ية إستخدام كيف

وف يوضح عملياً كيف يتم حقن االنتيفيرون. اغلب الناس يقومون بَحقِن أنفسهم سسيقوم طبيبك بإعطاءك التوجيهات و

رضة تعمل في قسم امراض الدم في  ملب المساعدة من م. وعند طلبك، يمكنك طبأنفسهم حيث أن األمر سهل

المستشفى الذي يتم عالجك فيه أو طبيبك المحلي. إن لم تكن واثقاً من قدرتك على حقن نفسك يمكن االستعانة بقريب  

 . نك أو صديق يتم تدريبه ليقوم بحق

 يتوفر فديو حول كيفية حقن االنترفيرون في الموقع التالي: 
https://www.mpnallianceaustralia.org.au/understanding-mpn/treatments/interferon-alpha/ 

 

 الجرعة مقدار 

ل االنتيفيرون بصورة  ميكروغرام  45ة )وعادة ما تكون بقوة ضم البدء باستخدامه بجرعة مخفإن ت لفضأ يمكن تحم 

اخذ اول حقنة وبانتظام  خالل االيام القليلة   مندقيقة  30 قبل ولاموعلى المرضى أخذ باراسيت اسبوعياً( في المساء.

الشائعة  عند اخذ الجرعات القليلة االولى من االنتيفيرون. ويجب  لتخفيف االعراض المشابهة لالنفلونزا كذلك األولى 

بشكل إعتماداً على مدى التحمل وفعالية الدواء. وسيقوم طبيبك بوصف الجرعة  زيادة االنترفيرون بشكل تدريجي 

 .بدقة كاملة. يرجى التأكد من إت باع توجيهات الطبيب محدد

: من الضروري القيام باتباع ارشادات الطبيب بدقة، حيث أن عدم اتباع تلك االرشادات قد الطبيبعدم اتباع ارشادات 

يزيد من مخاطر االختالطات المؤدية الى أمراض في االوعية الدموية أو مرض تجلط )تخثر( الدم.

https://www.mpnallianceaustralia.org.au/understanding-mpn/treatments/interferon-alpha/
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 خزن االنترفيرون والتخلص منه

احفظ المحقنة )السرنجة( واألبر في داخل  .  ال يجوز تجميدهمئوية.  8-2إحفظه في الثالجة في درجة حرارة  •

 بالستيكية.  علبةها في ظأغلفتها الخارجية الكرتونية لوقايتها من الضوء. إبقيها بعيداً عن الطعام وذلك بحف

 .اول األطفال او الحيوانات المنزليةإحفظ الدواء والمحقنات )السرنجات( في مكان آمن بعيداً عن متن •

ويمكن الحصول على تلك العلب من  علبة خاصة لالحتفاظ باالبر المستعملة.  تحتاج الى استخدامسوف  •

إعادة تلك العلبة الى المستشفى أو الى  تأكد من إمكانية اليرجى الصيدلية  وذلك عند أخذك للوصفة الطبية. 

وهناك بعض الصيدليات التي تحتوي على   .أو الصيدلية فيها طبيبك المتمرس العامالعيادة الطبية التي يعمل 

 .لآلخرين اً جروحألن ذلك قد يسبب  علبةال يجوز إرجاع االبر المستعملة في كيس أو  حاويات للمواد الحادة.

 .تشفى قُم بإعادة أية أدوية أو محقنات )سرنجات( غير مستخدمة الى الصيدلية المحلية أو الى المس •

ال يجوز رمي االدوية او المحقنات إن كانت جديدة أو مستعملة في برميل النفايات وال يجوز رميها في  •

 .المرحاض

 بسجل   االحتفاظ

يجد بعض المرضى أنه من المفيد االحتفاظ بسجل يتم فيه تسجيل أوقات أخذ الدواء )كأن يكون ذلك باستخدام احد 

.النقال( للتذكير بتلك المواعيد وكذلك لتسجيل أية أعراض جانبية قد تظهرالتطبيقات في جهاز الهاتف   

  أخذ الجرعة األولى: ماذا أتوقع؟ 

تأكد من وجود جميع المعدات الالزمة أمامك وبضمنها المحقنة )السرنجة(، اإلبرة، علبة األبر المستعملة  -

 .ومطبوعة التعليمات. خذ األمور بهدوء وال تستعجل

 .قلقاً أو غير متأكد بخصوص إجراء الحقنة يمكنك أن ترت ب للقيام بذلك أمام ممرضة مؤهلةإن كنَت  -

خذ جرعتك األولى في المساء وذلك ألن التأثيرات الجانبية للدواء يمكن أن تظهر خالل ساعات عديدة من قيامك   -

ي الى نومك وانت تعاني  بأخذ جرعتك األولى. فقيامك بأخذ جرعتك األولى في وقت متاخر من اليوم سوف يؤد

 .من أي من التأثيرات الجانبية للدواء كالقشعريرة او الحم ى

ساعات  8-6ملغم قبل القيام بأخذ حقنة االنترفيرون وكذلك كل  500( من الباراسيتامول قوة 2قم بأخذ حبتين ) -

ة العراض االنفلونزا  ساعة األولى من اخذ الحقنة وذلك بهدف تقليل ظهور االعراض المشابه 24بعدها  خالل 

ر بها. ويمكن التوقف عن اخذ الباراسيتامول حالما يتوقف ظهور التأثيرات الجانبية المشابهة لالنفلونزا.  التي تم 

ولكن يجب القيام بأخذها ثانية مع كل زيادة مستقبلية في كمية الجرعة ويستمر أخذها حتى يتم تحمل الجرعة  

ة للدواء. وُرغَم أن ظهور االعراض المشابهة لالنفلونزا يستغرق عادةً فترة ال زوال التأثيرات الجانبي والجديدة 

ومن ناحية أخرى، هناك  .ساعة فأن بعض الناس قد يستمرون بالشعور بتلك االعراض لعدة أيام 24تتجاوز 

م الحاجة  الكثير من المرضى من الذين نادرا ما يشعرون باعراض شبيهة باالنفلونزا، لذلك سوف ال تكون لديه

 ألخذ الباراسيتامول. 

 ؟وكيف سأشعر ما هي السرعة التي يظهر فيها تأثير الدواء

يختلف الزمن الذي يمكن فيه مالحظة تأثير الدواء على الخاليا الدموية، وعلى أيِة حال في العادة أن يظهر ذلك التأثير  

قد تشعر بالتحسن  من اعراض المرض عندما  . أسابيع من اخذ العالج في االدنى 4الى  2أو مفعول الدواء بعد فترة 

. ينخفض عدد الخاليا الدموية لديك. وسوف يقل الشعور ايضا بالتأثيرات الجانبية للمرض خالل فترة من الزمن
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 بعد أخذ حقنة الدواء؟ ماذا أفعل إن نزفت  

الدم في مكان إعطاء الحقنة. حيث أنه هناك أوعية دموية صغيرة من ليس هناك داعِ للقلق في حالة نزف قطرة 

احد هذه االوعية خالل استخدام ابرة الحقن. أما إن استمر الدم بالنزف أو إذا   صغيرة تحت  الجلد وقد تكون قد خدشتَ 

مكان من قبل الممرضة أو الطبيب. ال هذا في مكان االبرة، يجب أن يتم فحص ٲزرقما ظهرت كدمة   

 والعالجات  أو الفيتامينات والمضافات العشبية تفاعل العقار مع االدوية األخرى

انترفيرون )وفي الواقع أي دواء آخر أيضاً(، قم بتوفير أسماء االدوية االخرى التي تقوم باستخدامها  عند استخدامك 

تستخدمها والتي تباع بدون وصفة طبية إضافة الى جميع الفيتامينات والمضافات وكذلك أسماء جميع االدوية التي 

ي الذي يقوم بعالجك. ومن المساعد جداً قيامك بحمل قائمة باسماء تلك االدوية  عشبية والعالجات الى الفريق الطبال

 ومقاديرها لتريها لطبيب امراض الدم الذي يقوم بعالجك وذلك خالل مواعيد لقائك به.

يجب إعالم طبيبك إن كنت تستخدم عقار ثيوفيلين )وهو عقار يستخدم في عالج أمراض الربو والتهاب القصبات  

ومرض انتفاخ الرئة والحاالت المرضية المتعلقة بها( حيث قد تكون لديك الحاجة ألخذ جرعة مختلفة من  

يدلي يمتلكان المعرفة باالدوية التي يكون  االنترفيرون. سيقوم طبيبك بتقديم النصيحة حول ذلك، حيث أن طبيبك والص

من قبل المريض عند عالجه باستخدام إنترفيرون.  امن اخذها واالدوية التي يجب تجنب اخذهمعيناً  هناك حذرا   

: سرطان الدمتحاد االسترالي ألمراض وهناك بطاقة خاصة يمكن كتابة جميع االدوية المستخدمة عليها ويوفرها اال  

https://www.mpnallianceaustralia.org.au/resources/wallet-cards/ 

 للدواء الشائعة مقترحات مفيدة للتغلّب على التأثيرات الجانبية 

 االعراض المشابهة لالنفلونزا 

( م والسعال واإلحتقاناآلالوالقشعريرة والصداع واالوجاع ووتشمل الحمى  ) 

 خذ الحقنة قبل الذهاب للنوم بفترة قصيرة -

 إشرب كمية كبيرة من الماء -

 "خذ الباراسيتامول كما تم ذكره آنفاً تحت عنوان "جرعتك األولى -

الباراسيتامول  قم باالتصال درجة ولم تنخفض رغم استخدامك  38إن كانت درجة حرارة جسمك اكثر من  -

 بطبيبك 

 تجنب شرب الكثير من الكحول أو المشروبات التي تحتوي على الكافئين قبل أخذ حقنات الدواء -

 يمكن تقليل االوجاع واآلالم باستخدام حمام دافئ أو كمادة ساخنة -

ن البدء بأخذ  قم بإعالمك طبيبك عند ظهور أي أوجاع او آالم جديدة أو سعال غير طبيعي بعد فترة م -

 انترفيرون

 فقدان الطاقة والشعور باالنهاك 

حاول أن تحافظ على الروتين اليومي في حياتك، إعمل وفَق إمكانية بدنك، ال تجبر نفسك على إنهاء  -

 .األنشطة او المهام المراد القيام بها إن شعرت أن ذلك أكبر من قدرتك على القيام بها

دقيقة خالل النهار وليس في آخر النهارألن ذلك قد يؤثر على نومك في الليل.   40خذ قيلولة قصيرة لفترة  -

 .النوم الكثير يزيد من الشعور باإلرهاق

  ضع اولويات ألنشطتك. قم بطلب المساعدة للقيام بالمهام التي ليست لديك الطاقة الكافية إلكمالها -

https://www.mpnallianceaustralia.org.au/resources/wallet-cards/
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تكن قد مارسَت التمرينات سابقاً، قم بالذهاب سيراً   حاول القيام بإجراء التمرينات الرياضية بشكل منتظم. إن لم -

التمرينات. قم بذلك بهدوء ولفترات قصيرة حتى يبدأ لديك  الى المتجر والعودة منه. ال تجهد نفسك بإجراء 

 . الشعور بأنك قادٌر على زيادة فترة التمرينات

 

 بالغثيان ،فقدان الشهية والتغيرات بالمذاق الشعور

 .وجبات كبيرة في اليوم 3قم بأكل كميات قليلة من الطعام بدل القيام بأكل  -

إن شعرَت بالغثيان، تجن ب األكالت السريعة واالطعمة التي تحتوي على مذاقات حادة كالماكوالت التي  -

 .الحامضية أو المعبأة بالدهونتحتوي على التوابل أو المأكوالت الحلوة المذاق أو 

 غيرات في المزاجالت 

من الضروري مراقبة نفسك لمالحظة أي تغي ر في المزاج. إن كان لديك  شعور كبير بهبوط المزاج أو إن شعرت 

بفقدان االستمتاع باالنشطة التي عادة تقدم لك المتعة أو إن شعرت بأن لديك شعور بهبوط المزاج وبشكل متكرر، قم 

كم طبيبك بذلبإعال  

 سئلة تطرح كثيرا  ا

 المتابعة  فحوصات تكرار

سوف تحتاج الى أخذ عدة فحوصات للدم خالل االسابيع األولى للعالج لتحديد مدى أستجابة جسمك للدواء.  ومتى ما  

كل شهرين أو ثالثة أشهر. وسيتم خالل  االرجح على  تكي َف جسمك للدواء سوف تحتاج الى فحوصات للدم بشكل أقل،  

الدرقية والكبد.فحوصات الدم إجراء فحوصات أخرى للكلى والغدة   

الجرعات أمر شائع فيما يخص ظهور االعراض الجانبية ومدى االستجابة للعالج. فمثال، المرضى الذين   تعديالتأن 

)أي اخذ جرعة بيكاسيس مرة كل   بشكل أقل يستجيبون بشكل كبير جداً سيحتاجون الى تكرار أخذ جرعات الدواء

قوة. ومن جانب آخر، هناك مرضى   ال( أو أن يتم إعطاؤهم جرعات أقلاسبوعين بدالً من مرة واحدة في االسبوع، مث

 سيحتاجون الى زيادة في جرعات الدواء إن لم تكن أستجابتهم للجرعات كافية.

 ماذا لو كنت أعاني من حاالت مرضية أخرى؟

أن جميع األدوية تحتوي على مخاطر محتملة وفعاليات جانبية. يتوجب عليك إخبار الطبيب المختص في أمراض الدم  

إن كنت تعاني من   (إن كان يتوجب عليك أستخدامه)خدام إنتيفيرون ألفا بحذر حول أيةَ حاالٍت مرضية لديك. يجب است

: احدى الحاالت التالية  

 رفيرونحساسية ضد أي من مكونات االنت -

 دة في القلب أو إصابة سابقة بمرض في القلبمشاكل شدي -

 .الكبد في أو مشاكل كبيرة في الكليتين -

 وبات مرضية )الصرع( أو حاالت عصبية أخرى  -

 (مرض نفسي أو صعوبات نفسية )في السابق أو في الحاضر -

    مرض في االوعية الدمويةمرض متعلق بالمناعة الذاتية مثل توقف عمل الغدة الدرقية، داء الصدفية أو  -

 بعض حاالت أمراض العيون   -

 في حالة وجود عمليات سابقة في زرع القلب/ الرئة/ الكبد أو أي أعضاء أخرى  -

 ي داء السكر -

 Cمرض الكبد الوبائي نوع  -
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 مرض األيدز أو كان قد تم عالج المريض باالدوية المستخدمة في عالج األيدز -

   إختالل في تخثر الدم -

تعتقد انك تعاني من أحد االمراض الواردة آنفاً، يرجى مناقشة ذلك مع طبيبك. وال يعني ذلك بانك ال تتمكن  إن كنت 

. من أخذ إنترفيرون، بل يجب استخدامه بحذر  

 ماذا أفعل إن نسيت أخذ إحدى جرعات الدواء؟

جرعتين في نفس اليوم.إن نسيت أخذ جرعة من الدواء، قم بأخذها حالما تتذكر ذلك، ولكن ال يجوز أخذ   

 هل أتمكن من األكل والشرب بصورة طبيعية؟

.نعم ننصح بأخذ غذاء إعتيادي صحي وشرب كمية كبيرة من الماء  

 هل أتمّكن من إحتساء الكحول؟

عادةً يكون إحتساء الكحول بإعتدال آمناً خالل إستخدام أنترفيرون. وبهذا الخصوص فأن توجيهات مجلس الصحة  

الوطنية والبحث الطبي األسترالي تنص على ان قيام الرجال والنساء االصحاء باحتساء ما ال يزيد على اكثر من 

سبب الجفاف  تمرض سببه الكحول. فالكحول  من قدحين قياسيين  من الكحول في اليوم إنما يقلل من مخاطر االذى

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

. للحصول على معلومات أكثر بخصوص احتساء الكحول خالل عالجك باستخدام إنترفيرون  

 ماذا لو رغبت  أن يكون لدَي طفال ؟

 نصوح به ه من الممن اآلمن للمرأة القيام بالحمل وللرجل أن يكون أباً  خالل فترة العالج باستخدام إنترفيرون. غير أن 

.مناقشة أي خطط للحمل مع طبيبك وكذلك بإعالمه حالما تكتشفين حدوث الحمل  

 هل أتمّكن من الرضاعة خالل استخدام إنترفيرون؟ 

من المعروف أن كميات قليلة من إنترفيرون  تنتقل الى حليب الرضاعة غير أنه ال توجد تقارير لحد اليوم تبي ن تأثيره  

ائد مقابل ون قرار القيام بإرضاع الطفل خالل استخدام إنتيفيرون يجب أن يتم بموازنة الفالمضاد لالطفال الرض ع. أ 

المخاطر على الطفل الرضيع. ويتمكن طبيبك االختصاصي بأمراض الدم وفريق العمل  في حقل األمومة من  

.مساعدتك حول اتخاذك ذلك القرار  

  هل أتمكن من قيادة السيارة؟

انه عند  نوصيقد تأثرت.  األالتقد تجد عند البدء باستخدام إنترفيرون  بأن قدرتك على قيادة السيارة وكذلك تشغيل 

.بدء أخذ هذا الدواء بأن تنتظر  لكي ترى كيفية استجابتك قبل اتخاذك قرار القيام بقيادة السيارة  

 هل أتمّكن من السفر خالل عالجي باستخدام إنترفيرون؟ 

ننصح بمناقشة جميع خطط السفر لديك مع  طبيبك قبل السفر. تأكد أن لديك تأمين سفر مناسب وكمية كافية من  نعم.  

  يد من طبيبك لكي تقوم باخذ الجرعاتكالدواء لتأخذه معك خالل السفر. وأن أغلب شركات الطيران تطلب رسالة تأ

بالحجز. إحتفظ بدوائك داخل حقيبة السفر اليدوية،   داخل الطائرة، لذلك  ننصحك بالتأكد من ذلك عند قيامك بالحقن

  ظقد ال تكون مناسبة. عليك التأكد أن دواء إنترفيرون محفو حيث أن درجة الحرارة داخل عنبر االمتعة داخل الطائرة

طرق البقاء دواء إنترفيرون بارداً هي ان تحمله داخل حقيبة خاصة تحافظ على  البدرجة الحرارة الصحيحة. وإحدى 
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د الدواء. وبعض شركات الطيران قد تعرض  البرودة وبداخلها كيس ثلج. غير أنه يتوجب عليك التأكد بأن ال يتم تجم 

ادأن تحتفظ بالدواء في ال .. قُم باالستفسار عن إمكانية ذلك خالل دخولك الطائرةبر   

:وهناك حقائب خاصة لحفظ الدواء خالل السفر. انظر الموقع االلكتروني التالي  

www.fridgetogo.com.au 

 كيف أتخلص من علبة األبر المستعملة  في حالة إمتالؤها؟

إعادة العلب إستفسر إن كنت تستطيع يرجى التأكد من الغلق المناسب لجميع علب األبر المستعملة في حالة إمتالؤها. 

أخر عند إعادة األبر   وعاءالملوءة الى المستشفى أو العيادة الطبية التي قدمتها لك. ال يجوز استخدام كيس أو أي 

وقد ال يكون مقبوالً. ل خطورة المستعملة والمحاقن )السرنجات( حيث ان ذلك يشك    

 عند العالج باستخدام إنترفيرون؟ اللقاحات كلقاح االنفلونزا أو لقاح كورونا هل أتمكن من أخذ 

خالل عالجك باستخدام إنترفيرون. وبعض  ولقاح الكورونا االنفلونزا لقاح وبضمنها  اللقاحاتيمكنك أن تأخذ أغلب 

(، وال  ، والقوباء المنطقيةامراض الحصبة والنكاف وفيروس جدري الماءالتلقيحات تعطى حي ة )كالتلقيحات ضد 

يجوز أخذ تلك التلقيحات عند العالج باستخدام إنترفيرون. ومن المنصوح به دائماً أن تستشير طبيبك قبل القيام بأخذ 

يكون آمنا   أنهالتلقيحات. سيقوم الفريق الطبي المعالج لك بتقييم حالتك الصحية العامة قبل قيامك بأخذ التلقيحات للتاكد 

.لك  

 ن أخذ مضادات الفيروس عند إستخدامي لعقار أنتيفيرون؟هل اتمكن م  - 19كورونا 

إن تبين أن نتيجتك موجبة بعد أخذ اختبار فحص االصابة بالكورونا، قد يكون من الممكن عالجك منها باستخدام 

على نوع العالج المعطى لك لمرض سرطان نخاع  مضادات الفيروس. وسيعتمد إستخدام مضاد الفيروس المناسب لك 

الى مدى قيام كليتيك بوضائفهما. يجب بدء العالج خالل خمسة أيام من  ةأية أدوية  أخرى تأخذها باإلضافالعظام و

غم ان  رعدم وجود أية أعراض للمرض لديك  ظهور أعراض مرض الكورونا لديك، أو بالسرعة الممكنة في حالة

ك  اثبتت إصابتك. يرجى االتصال بالطبيب الممارس العام او طبيب أمراض الدم الذي يقوم بعالجقد نتيجة فحصك 

 لغرض بدء العالج باستخدام مضادات الفيروس عند الحاجة لذلك. 

 أن كنَت تحتاج الى إجراء طبي أو عملية جراحيّة

من الضروري إعالم الطبيب  أو طبيب االسنان المعالج واللذان يخططان الجراء عملية جراحية لك أو القيام بإجراء 

. يقومان بمناقشة االمر مع طبيبك االختصاصي بأمراض الدمفيرون كي رطبي ألسنانك بأنك تستخدم إنت  

 القيام به؟ يمكننيما الذي 

. وهناك أموٌر عديدة يمكنك القيام بها لكي تشعر انك في افضل حال،  بشكل جيد من الضروري قيامك باالعتناء بنفسك

:وهي  

متوازن تحتوي على فواكه وخضراوات طازجة، لحوم قليلة الدهون   أكل نظامالتغذية الجيدة مهمة. قم بأخذ  -

. وخبز مصنوع من طحين كامل

http://www.fridgetogo.com.au/
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اي وسانت توماس في لندن، وقد  ج بترخيص من البروفيسورة كلير هاريسون، مستشفى  MPNVoiceتم الحصول على هذه المعلومات عن طريق 
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-  

إشرب كمية كبيرة من الماء وإعتني أن ال تصاب بالجفاف وذلك بتجنب إحتساء  الكثير من الكحول  -

 .واالشربة التي تحتوي على الكافئين

التك لكي تُبقي مستويات الكوليسترول والسكر في الحدود ضالوزن الطبيعي و على بناء عحافظ على  -

 .الطبيعية

التمارين مفيدة جداً للناس الذين يعانون من المرض الخبيث الناتج عن زيادة إنتاج الصفائح الدموية في نخاع  -

طبيبك الممارس العام والطبيب  العظام وتساعد كذلك في التخلص من الشعور باالرهاق. تأكد ان تناقش مع 

االختصاصي في أمراض الدم أي برنامج  تمارين رياضية جديد وإبدأ ممارسة تلك التمارين بصورة بطيئة 

 .وهادئة في البداية

 .توقف عن التدخين. قم باالستفسار من طبيبك الممارس العام إن كنَت تحتاج  الى أيةَ مساعدة -

التدليك، لقاء  التأمل،ليوغا، الرياضة الهوائية )ايروبكس(، تمارين القوة،حاول القيام بانشطة صحية مثل ا -

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

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

، وكذلك تحسنا في ةبآمستويات اعراض المرض لديهم  و كذلك تناقصا في حاالت الشعور بالتعب أو الك

 (.SIMMنوعية الحياة التي يحياها المصابين بهذا المرض. )دراسة  

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

 االلكتروني التالي:الموقع 

 nceaustralia.org.auawww.mpnalli  

 ةنصيحة عام

معلومات عامة حول إستخدام دواء انترفيرون وكذلك كمرجع معلوماتي للذين لقد تم تخصيص هذه النشرة إلعطاءك  

النشرة، قيامك بقراءة معلومات االنتاج المصاحبة للدواء وكذلك   هيستخدمون هذا الدواء. ومن الضروري، اضافة لهذ

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