
  

الحمل:

خـــال فـــرة العـــاج تخضـــع النســـاء لفحـــص الحمـــل ، وينصـــح الرجـــال 

والنســـاء بعـــدم الحمـــل أثنـــاء العـــاج وحتـــى 6 أشـــهر بعـــد العـــاج. 

تـــم تصميـــم هـــذا الكتيـــب لإلجابـــة عـــى أســـئلتك أثنـــاء العـــاج 

باللوتوســـيوم، اتصـــال بطبيبـــك إذا كنـــت بحاجـــة إىل مزيـــد مـــن املعلومـــات. 

• کبـــح نخـــاع العظـــام وخفـــض تعـــداد مکونـــات الـــدم ووظائـــف الـــكى 
ـــزم  ـــب الفحوصـــات املتكـــررة بعـــد كل دورة مـــن العـــاج ، وإذا ل ـــك تطل لذل

ـــة اخـــرى مناســـبة. ـــم اتخـــاذ اجـــراءات عاجي األمـــر يت

االمورالتي يجب مراعاتها بعد الخروج من املستشفى:

• الحفاظ عى مسافة مرين من الحوامل واألطفال ملدة ثاثة أيام .
ـــدة  ـــع مل ـــن يف املجتم ـــخاص اآلخري ـــن األش ـــب م ـــد القري ـــب التواج • تجن

ـــام. ـــة أي ثاث

ـــاه  • بعـــد الخـــروج مـــن املستشـــفى تاكـــدوا مـــن ضغـــط فـــاش خـــزان املي
مرتـــن بعـــد اســـتعال الحـــام لفـــرة أســـبوع.

املتابعة بعد العاج:

• يحتاج املريض عادة إىل 4 فرات عاجية بفواصل 12-8 أسبوع.
ـــات  ـــراء فخوص ـــم إج ـــاج ، يت ـــن الع ـــابيع م ـــتة أس ـــبوعن وس ـــد أس • بع
ـــكى(. ـــد وال ـــف الكب ـــاء ، وظائ ـــراء والبيض ـــدم الحم ـــا ال ـــداد خاي ـــدم )تع ال
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ـــيوم. ـــن اللوتوس ـــكى م ـــة ال لحاي

• من األفضل رشب ليرين من السوائل يومًيا والتبول بكرثة. 
• خـــال الــــ 24 ســـاعة األوىل مـــن دخـــول املستشـــفى وبســـبب اإلشـــعاع 

ـــه. ـــن مع ـــور املرافق ـــارات أو حض ـــع الزي ـــض ، متن ـــم املري ـــود يف جس الوج

 SPECT / CT لتقييـــم توزيـــع الـــدواء يف الجســـم، يتـــم إجـــراء تصويـــر •
بعـــد 24 ســـاعة و 48 ســـاعة مـــن حقـــن الـــدواء.

مضاعفات عاج اللوتوسيوم

ـــد يســـتمر  ـــاج ، وق ـــد الع ـــوم األول بع ـــب خاصـــة يف الي ـــعور بالتع • الش
ـــابيع. ـــدة أس لع

ـــج عـــن االلتهـــاب بعـــد العـــاج بالليوتوســـيوم خـــال أول  ۷۲  • األمل النات
ـــن العـــاج . ســـاعة م

• زيـــادة عابـــرة يف األعـــراض )اإلســـهال والتعـــرق وخفقـــان القلـــب( يف 
غضـــون 24-12 ســـاعة مـــن العـــاج.

• ترقق الشعر الذي سيعود وينمو مجددا بعد نهاية العاج.

طريقة انجاز العاج:

ـــع مـــرات.  يتكـــرر العـــاج عـــن طريـــق الحقـــن مـــرة كل 12-8 أســـبوًعا ألرب

ـــة واحـــدة عـــى األقـــل يف املستشـــفى. ـــاج املريـــض إىل املبيـــت ليل يحت

التحضريات الازمة قبل العاج:

يتـــم الكشـــف عـــى املريـــض أوالً مـــن قبـــل أخصـــايئ الطـــب النـــووي 

وتقييـــم جميـــع ســـجات املريـــض الطبيـــة.

ـــر بســـبب  ـــزم األم ـــدم إذا ل ـــكى وفحوصـــات لل ـــر لل ـــراء تصوي ـــم إج ـــد يت ق

ـــدم.  ـــد وال ـــكى، الكب ـــة يف ال ـــات املحتمل املضاعف

يتم إجراء تصوير Ga-DOTATATE-PET / CT للمريض.

ـــاغ  ـــتاتن    )LAR(إب ـــن ساندوس ـــون حق ـــن يتلق ـــرىض الذي ـــى امل يجـــب ع

ـــذا  ـــن ه ـــى حق ـــيوم ع ـــاج باللوتوس ـــم الع ـــم تقدي ـــج ليت ـــب املعال الطبي

ـــدواء. ال

خال فرة املبيت:

ـــيوم  ـــن اللوتوس ـــد حق ـــل وبع ـــة قب ـــاض األميني ـــن األح ـــتخدم حق • يس
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 ، NET ـــة ـــادًة بكلم ـــا ع ـــار إليه ـــي يش ـــة ، والت ـــم العصبي ـــدد الص أورام الغ

ـــي.  ـــاز التنف ـــي والجه ـــاز الهضم ـــا يف الجه ـــد غالب ـــادرة تتواج ـــي أورام ن ه

ـــتخدم عاجـــات مختلفـــة  ـــا أو منتـــرا. تُس ميكـــن أن يكـــون املـــرض موضعًي

)الجراحـــة ، والعـــاج الكيميـــايئ عـــن طريـــق الفـــم والحقـــن( للعـــاج 

اعتـــاًدا عـــى مرحلـــة املـــرض ، ويف الحـــاالت التـــي يكـــون فيهـــا املـــرض 

ـــيوم. ـــاج اللوتيس ـــتخدام ع ـــم اس ـــاه ، يت ـــورة أع ـــات املذك ـــا للعاج مقاوًم

عاج اللوتيتيوم دوبليت:

وهـــو دواء تنبعـــث منـــه أشـــعة بيتـــا وغامـــا حيـــث يراكـــم يف الخايـــا 

الرسطانيـــة ومـــن خـــال االشـــعاع املوضعـــي عـــى الـــورم  يتســـبب يف تقلـــص 

ـــدرة  ـــا الق ـــعة لديه ـــا مش ـــة كونه ـــذه االدوي ـــراض. ه ـــن األع ـــورم وتحس ال

ـــم. ـــدواء يف الجس ـــع ال ـــم توزي ـــتخدم لتقيي ـــذي يس ـــر، وال ـــى التصوي ع

123


