• کبــح نخــاع العظــام وخفــض تعــداد مکونــات الــدم ووظائــف الــكىل
لذل ــك تطل ــب الفحوص ــات املتك ــررة بع ــد كل دورة م ــن الع ــاج  ،وإذا ل ــزم
األم ــر يت ــم اتخ ــاذ اج ـراءات عالجي ــة اخ ــرى مناس ــبة.
االمورالتي يجب مراعاتها بعد الخروج من املستشفى:
• الحفاظ عىل مسافة مرتين من الحوامل واألطفال ملدة ثالثة أيام .
• تجن ــب التواج ــد القري ــب م ــن األش ــخاص اآلخري ــن يف املجتم ــع مل ــدة
ثالث ــة أي ــام.
• بع ــد الخ ــروج م ــن املستش ــفى تاك ــدوا م ــن ضغ ــط ف ــاش خ ـزان املي ــاه
مرت ــن بع ــد اس ــتعامل الح ــام لف ــرة أس ــبوع.
املتابعة بعد العالج:
• يحتاج املريض عادة إىل  4فرتات عالجية بفواصل  8-12أسبوع.
• بع ــد أس ــبوعني وس ــتة أس ــابيع م ــن الع ــاج  ،يت ــم إجــراء فخوص ــات
ال ــدم (تع ــداد خالي ــا ال ــدم الحمــراء والبيض ــاء  ،وظائ ــف الكب ــد وال ــكىل).
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الحمل:
خ ــال ف ــرة الع ــاج تخض ــع النس ــاء لفح ــص الحم ــل  ،وينص ــح الرج ــال
والنس ــاء بع ــدم الحم ــل أثن ــاء الع ــاج وحت ــى  6أش ــهر بع ــد الع ــاج.
تـــم تصميـــم هـــذا الكتيـــب لإلجابـــة عـــى أســـئلتك أثنـــاء العـــاج
باللوتوســيوم ،اتصــال بطبيبــك إذا كنــت بحاجــة إىل مزيــد مــن املعلومــات.

منبع :
1-Neuroendocrine Tumor Therapy with Lutetium-177: A Literature
)Review, 2019 Maqsood et al. Cureus 11(1
2-The joint IAEA, EANM, and SNMMI practical guidance on peptide
receptor radionuclide therapy (PRRNT) in neuroendocrine
tumours, 2013
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عالج االورام العصبية الصاموية باستخدام
177Lu-DOTATATE

أورام الغ ــدد الص ــم العصبي ــة  ،والت ــي يش ــار إليه ــا ع ــاد ًة بكلم ــة ، NET
ه ــي أورام ن ــادرة تتواج ــد غالب ــا يف الجه ــاز الهضم ــي والجه ــاز التنف ــي.
ميك ــن أن يك ــون امل ــرض موضع ًي ــا أو منت ـرا .تُس ــتخدم عالج ــات مختلف ــة
(الجراحـــة  ،والعـــاج الكيميـــايئ عـــن طريـــق الفـــم والحقـــن) للعـــاج
اعت ــا ًدا ع ــى مرحل ــة امل ــرض  ،ويف الح ــاالت الت ــي يك ــون فيه ــا امل ــرض
مقاو ًم ــا للعالج ــات املذك ــورة أع ــاه  ،يت ــم اس ــتخدام ع ــاج اللوتيس ــيوم.
عالج اللوتيتيوم دوبليت:
وهـــو دواء تنبعـــث منـــه أشـــعة بيتـــا وغامـــا حيـــث يرتاكـــم يف الخاليـــا
الرسطانيــة ومــن خــال االشــعاع املوضعــي عــى الــورم يتســبب يف تقلــص
ال ــورم وتحس ــن األعــراض .ه ــذه االدوي ــة كونه ــا مش ــعة لديه ــا الق ــدرة
ع ــى التصوي ــر ،وال ــذي يس ــتخدم لتقيي ــم توزي ــع ال ــدواء يف الجس ــم.
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طريقة انجاز العالج:
يتك ــرر الع ــاج ع ــن طري ــق الحق ــن م ــرة كل  8-12أس ــبو ًعا ألرب ــع م ـرات.
يحت ــاج املري ــض إىل املبي ــت ليل ــة واح ــدة ع ــى األق ــل يف املستش ــفى.

لحامي ــة ال ــكىل م ــن اللوتوس ــيوم.
• من األفضل رشب ليرتين من السوائل يوم ًيا والتبول بكرثة.
• خ ــال الـــ  24س ــاعة األوىل م ــن دخ ــول املستش ــفى وبس ــبب اإلش ــعاع
الوج ــود يف جس ــم املري ــض  ،متن ــع الزي ــارات أو حض ــور املرافق ــن مع ــه.
• لتقييــم توزيــع الــدواء يف الجســم ،يتــم إج ـراء تصويــر SPECT / CT
بعــد  24ســاعة و  48ســاعة مــن حقــن الــدواء.

التحضريات الالزمة قبل العالج:
يتـــم الكشـــف عـــى املريـــض أوالً مـــن قبـــل أخصـــايئ الطـــب النـــووي
وتقييـــم جميـــع ســـجالت املريـــض الطبيـــة.
ق ــد يت ــم إج ـراء تصوي ــر لل ــكىل وفحوص ــات لل ــدم إذا ل ــزم األم ــر بس ــبب
املضاعف ــات املحتمل ــة يف ال ــكىل ،الكب ــد وال ــدم.
يتم إجراء تصوير  Ga-DOTATATE-PET / CTللمريض.
يج ــب ع ــى امل ــرىض الذي ــن يتلق ــون حق ــن ساندوس ــتاتني ()LARإب ــاغ
الطبي ــب املعال ــج ليت ــم تقدي ــم الع ــاج باللوتوس ــيوم ع ــى حق ــن ه ــذا
ال ــدواء.
خالل فرتة املبيت:
• يس ــتخدم حق ــن األح ــاض األميني ــة قب ــل وبع ــد حق ــن اللوتوس ــيوم

مضاعفات عالج اللوتوسيوم
• الش ــعور بالتع ــب خاص ــة يف الي ــوم األول بع ــد الع ــاج  ،وق ــد يس ــتمر
لع ــدة أس ــابيع.
• األمل النات ــج ع ــن االلته ــاب بع ــد الع ــاج بالليوتوس ــيوم خ ــال أول ۷۲
س ــاعة م ــن الع ــاج .
• زي ــادة عاب ــرة يف األعــراض (اإلس ــهال والتع ــرق وخفق ــان القل ــب) يف
غض ــون  12-24س ــاعة م ــن الع ــاج.
• ترقق الشعر الذي سيعود وينمو مجددا بعد نهاية العالج.
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