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اليومية الطبيعية باإذن اهلل.
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أنواع زراعة الكبد

هناك نوعان لزراعة الكبد:

1.زراعة كبد كاملة من متوفى دماغيًا:
الوفاة  واإثبات حالة  اإعالن  الكبد من املتوفى دماغيًا بعد  اأخذ  حيث يتم 
وقت  اأ�سرع  يف  دماغيًا  املتوفى  املتربع  من  ا�ستئ�سالها  ويتم  الدماغية, 
الثلج  داخل  خا�ض  حملول  يف  الكبد  تو�سع  الفرتة  هذه  وخالل  ممكن, 
املتربع  دم  ف�سيلة  تكون  اأن  املطلوبة  الأمور  اأهم  ومن  عليها,  للمحافظة 

مطابقة لف�سيلة دم املري�ض واأن يكون حجم الكبد منا�سب للمري�ض.

2. زراعة جزء من كبد متربع حي:
الكبد من متربع حي عملية جديدة من نوعها يف  تعترب زراعة جزء من 
العامل, وقد اأ�سبحت هذه العملية احلل الأف�سل لكثري من مر�سى الكبد 
ما�سة  حاجة  يف  هم  الذين  املر�سى  عدد  وازدياد  الأع�ساء  قلة  ب�سبب 
لزراعة كبد ومنعًا حلدوث امل�ساعفات التي قد توؤدي اإلى الوفاة الناجتة 

عن طول النتظار للح�سول على كبد من متوفى دماغيًا.



قرار التبرع
مما ل �سك فيه اأن التربع بجزء من الكبد هو قرار مهم لأنه يعني موافقة املتربع على 
اإلى �سخ�ض  اإجراء عملية جراحية له, ومن جهة اأخرى يعترب التربع بجزء من الكبد 
قريب من اأعظم الأعمال التي ميكن اأن يقوم بها املتربع وفاء ل�سلة الرحم, لي�ض هذا 
فقط بل اإنه من اأكرم ما ميكن اأن يقدمه املرء لقريبه املري�ض لأنه �سوف ي�ساعده بعد 
اهلل على ا�ستعادة �سحته التي فقدها بعدما اأ�سيب بالف�سل الكبدي, ول ريب اأن قرار 
التربع هو قرار م�سّرف ي�ستحق الثناء والتقدير من جمتمعنا ول يجزي عليه اإل اهلل عز 

وجل.
�أي  من  وخاليًا  جيدة  ب�صحة  يكون  �أن  �ملتربع  يف  تو�فرها  �لو�جب  �ل�صروط  �أهم  من 
مر�ض واأن يكون راغبًا بالتربع بدون اأي �سغط اأو دوافع اأخرى تعود اإليه واأن يكون بالغًا 
را�سدًا عاقاًل وعمره بني 20 – 50 �سنة, وكذلك اأن تكون ف�سيلة دم املتربع متوافقة مع 

ف�سيلة دم املتلقي اأو اأن تكون ف�سيلة دم املتربع »O« واأن يكون نحيفًا.
بعدها يتم اإعطاء املتربع رقم �سجل طبي موؤقت مرفق مع رقم ال�سجل الطبي للمري�ض 
املتربع له, هذا ونن�سح باأن يتم الت�ساور مع العائلة وكل من لديه رغبة يف التربع عليه اأن 
يتقدم بعد اإجراء فح�ض ف�سيلة الدم كي يتم اختيار الأف�سل �سحيًا للتربع, بعد ذلك 
يتم اإجراء حتاليل طبية مف�سلة ودقيقة للمتربع منها حتاليل الدم والأ�سعة التف�سيلية  
وتخطيط القلب وت�سوير �سرايني واأوردة الكبد وكذلك القنوات املرارية, وفح�ض عينة 
من الكبد حتى يتم التاأكد من اأن املتربع ب�سحة جيدة ول ي�سكو من اأي مر�ض ومن اأن 

كبده �سليمة ول يوجد ما مينع عملية التربع.
اأيام يف جناح  وب�سعة  الإفاقة  واحدًا يف غرفة  يومًا  املتربع  يق�سي  �سوف  العملية  بعد 
كما  تعالى,  اهلل  �ساء  اإن  طبيعي  ب�سكل  اليومية  حياته  ليمار�ض  بعدها  يخرج  التنومي, 

�ستتم متابعة املتربع لفرتات طويلة لالطمئنان على �سحته.
)ملحوظة:  يتم اإغالق اجلرح بطريقة جتميلية لكي ل يرتك اأي اأثر يف امل�ستقبل(.

اأما بالن�سبة للمري�ض ف�سوف يتم اإجراء حتاليل طبية وخمربية كاملة, يخ�سع بعدها 
جناح  اإلى  ينتقل  ثم  ومن  املركزة,  العناية  يف  اأيام   3 تقريبًا  ومي�سي  الزراعة  لعملية 
يتابع مع عيادة زراعة  امل�ست�سفى �سوف  و بعد خروجه من  اأيام,  التنومي ملدة 7 - 10 
الكبد ب�سكل اأ�سبوعي ملدة 3 اأ�سهر على اأن يلتزم بكافة التعليمات اخلا�سة للمحافظة 

على �سحته ح�سب اإر�سادات الطبيب.



ا�سم املري�ض على لئحة النتظار  اإدراج  اأو  الزمنية من وقت توفر متربع  هي الفرتة 
وحتى اإجراء العملية وخروج املري�ض من امل�ست�سفى بعد الزراعة, ويختلف طول هذه 
الفرتة من مري�ض لآخر وفيها يتم درا�سة تاريخ حالة املري�ض بوا�سطة فريق الزراعة 
اأيام  اأن يتوقع املري�ض اأن يكون على قائمة النتظار من عدة  اأيام حمددة, ويجب  يف 

اإلى عدة �سهور.
فرتة  اأثناء  ولكن  املتربعني,  عدد  قلة  ب�سبب  النتظار  فرتة  معرفة طول  ال�سعب  من 
النتظار �سيتم متابعة املري�ض يف عيادة ما قبل الزراعة ب�سفة دورية على ح�سب حالته 

ال�سحية.

العوامل التي توؤثر على مدى طول فرتة االنتظار هي:
1- ف�سيلة الدم.

2- حجم اجل�سم.
3- حدة املر�ض مقارنة باملر�سى الآخرين على قائمة النتظار.

4- توفر الأع�ساء اأثناء فرتة النتظار.

الفحو�ضات:
الفحو�شات التي ميكن اإجرا�ؤها قبل عملية الزراعة ت�شمل:

اأ�ضعة لل�ضدر: وهي ت�ساعد الطبيب على تقييم حالة القلب والرئتني.. 1
ت�سجيل كيفية عمل . 2 ويتم  قليلة  الفح�ض دقائق  وي�ستغرق هذا  تخطيط القلب: 

القلب.

مرحلة التقييم وقائمة االنتظار:

المراحل التي يمر بها مريض زراعة الكبد 



قدرة . 3 مدى  تقييم  على  الطبيب  ت�ساعد  وهي  الرئتني:  وظائف  اختبارات 
عمل الرئتني.

اأ�ضعة باملوجات فوق ال�ضوتية على البطن: هذا الختبار اآمن وغري موؤمل, . 4
وت�ستخدم املوجات ال�سوتية لأخذ �سورة لالأع�ساء والأن�سجة يف البطن, وهذا 
لهذا  ال�ستعداد  وي�سمل  والطحال,  الكبد  حالة  تقييم  على  الطبيب  ي�ساعد 
الختبار  المتناع عن الأكل وال�سرب لعدة �ساعات قبل الختبار والذي مدته 

حوايل 30 دقيقة.

الكبد

البنكريا�س



اأ�ضعة �ضوتية على البطن مع تتبع االأوعية الدموية الكبدية: هذا . 5
الفح�ض غري موؤمل واآمن, وي�سمل هذا الفح�ض:

اأ. ت�سوير لالأع�ساء والأن�سجة يف البطن.
ب.  تعقب حركة الدم يف الكبد.

منظار للمعدة واالأمعاء: يف هذا الفح�ض �سيقوم الطبيب بو�سع منظار . 6
عن طريق الفم ويوجه اإلى املريء واملعدة والإثني ع�سر)اجلزء العلوي من 
منت�سف  من  وال�سرب  الأكل  عن  التوقف  للفح�ض:  ال�ستعداد  الأمعاء(. 
على  احل�سول  املري�ض  )باإمكان  دقيقة   30-20 الفح�ض:  مدة  الليل. 

معلومات اإ�سافية مكتوبة عن مناظري اجلهاز اله�سمي(.
اأ�ضعة �ضوتية ذات بعدين على القلب: يف هذا الفح�ض ل يتم اإدخال . 7

اأي �سيء يف ج�سم املري�ض وت�ستعمل فيه موجات �سوتية ذات تردد عال لتاأخذ 
�سورًا متحركة للقلب. هذه الأ�سعة ت�ساعد الطبيب على تقييم قدرة القلب 
وتبني اإن كان به اأي �سيء غري طبيعي. اأو اإن كان  ل توجد اأي ا�ستعدادات 

م�سبقة لهذا الفح�ض. مدة الفح�ض: �ساعة واحدة.
اأ�ضعة مقطعية بالكمبيوتر للبطن : يف هذا الفح�ض يتم اأخذ �سور . 8

اأ�سعة لالأع�ساء والأن�سجة يف البطن طبقة بعد طبقة, وهذا ي�ساعد الأطباء 
على اكت�ساف اأي تغرّي غري طبيعي يف جتويف البطن.

التح�سري لالختبار: ل �سيء. مدة الفح�ض: 30 - 45 دقيقة.
هذا . 9 ونتائج  اليد,  ر�سغ  من  �سرياين  دم  من  عينة  توؤخذ  الدم:  غازات 

الفح�ض تظهر ن�سبة الأوك�سجني بالدم وبالتايل كفاءة وظيفة الرئتني.

عندما تتوفر كبد للمري�س:
• لو كان املري�ض ينتظر زراعة كبد وغري مقيم بامل�ست�سفى فيجب ترك و�سيلة 	

ات�سال هاتفي ليتمكن من�سق الزراعة من الت�سال باملري�ض يف حالة عدم 
تواجده باملنزل.

• عند توفر كبد منا�سبة, �سوف يتم الت�سال باملري�ض ويف هذه احلالة يجب 	
على املري�ض الت�سال مبا�سرة بامل�ست�سفى وال�سوؤال عن من�سق الزراعة, اأما 
يف نهاية الأ�سبوع )اخلمي�ض واجلمعة( في�ساأل عن طبيب زراعة الكبد املقيم 
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عند اإبالغ املري�س باأنه �ضيتم زراعة كبد له يجب عليه:
1. المتناع عن الأكل وال�سرب.

2.احل�سور فورًا اإلى ق�سم التنومي يف امل�ست�سفى.

عند ح�ضور املري�س اإلى وحدة الزراعة :
1. لن ياأكل املري�ض اأو ي�سرب اأي �سيء.

2. �سحب دم لإجراء الكثري من التحاليل.
3. تركيب مغذي.
4. اأخذ عينة بول.

5. عمل اأ�سعة لل�سدر.
6. اإجراء تخطيط للقلب.

7. عمل حقنة �سرجية باملاء حتى يتم تنظيف الأمعاء.

مرحلة عملية زراعة الكبد:
تتكون العملية اجلراحية لزراعة الكبد من خطوتني:

1. ا�ستئ�سال الكبد املتليفة.
2. زراعة الكبد اجلديدة.
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مرحلة التنويم بوحدة زراعة الكبد:

بعد حت�سن حالتك �سيتم نقلك من العناية املركزة اإلى الق�سم الداخلي اخلا�ض 	•
بوحدة الكبد.

ممر�سة 	• هناك  �ستكون  اجلراحة  بعد  الكبد  زراعة  بوحدة  وجودك  فرتة  يف 
خم�س�سة لرعايتك والتي تهتم بعالجك وبجرحك, وبحالتك ال�سحية العامة.

العناية 	• يف  تبداأ  اأن  على  بت�سجيعك  �سنقوم  الزراعة  وحدة  يف  بقائك  اأثناء 
بنف�سك حيث اأن هدفنا هو اأن تكون على دراية كاملة بعملية الزراعة والرعاية 

بعد العملية وكذلك بعد اخلروج من امل�ست�سفى.
من املهم اأي�سًا اأن يكون بع�ض اأفراد العائلة على دراية مبا يحدث.	•
ن�سجع الزيارة اأثناء بقائك يف امل�ست�سفى حتى ي�سعر اأفراد عائلتك واأ�سدقاوؤك 	•

بالرتياح من ناحية الزراعة متامًا, ولأن دورهم اأ�سا�سي يف ا�ستكمال ا�ست�سفائك 
يف املنزل بعد خروجك من امل�ست�سفى, وتعودك على حياة املنزل واحلياة خارج 

امل�ست�سفى كما كنت معتادًا من قبل اأن ت�ساب مبر�ض يف الكبد.

مالحظة مهمة: 
• من �ملهم جدً� عدم �لختالط بالزو�ر وخا�صة �ملر�صى لأنك ت�صتخدم عالًجا 	

الزوار  عدد  مراعاة  يجب  لذلك  للعدوى,  قاباًل  ويجعلك  اجل�سم  مناعة  يقلل 
وعدد الزيارات, وكذلك يجب تفادي ال�سالم بالأيدي والتقبيل والعناق.

• عندما تتح�سن حالتك, يتم اإعطاوؤك ت�سريح 	
لنهاية  اأو  يوم  ملدة  امل�ست�سفى  من  خروج 
اأن  على  وعائلتك  اأنت  تعتاد  حتى  الأ�سبوع 
ب�سدة  يقلل  وهذا  امل�ست�سفى,  خارج  تكونوا 
من القلق عند خروجك من امل�ست�سفى ب�سكل 

نهائي.



مرحلة ما بعد خروجك من المستشفى:

يف الثالثة اأ�سهر الأولى بعد اجلراحة, من املهم اأن تتجنب ال�سغط على اجلرح 	•
اأو ع�سالت البطن املمتلئة.

تدريبات 	• اأي  عمل  اأو  جرام  كيلو   5 من  اأكرث  وزنه  �سيء  اأي  حتمل  ل  اأن  يجب 
ريا�سية وخا�سة للبطن, عدا ذلك ل يوجد اأي حتديد لن�ساطك املعتاد.

الراحة 	• بني  املوازنة  يف  دقيقًا  تكون  اأن  يجب  جديد  �سيء  لأي  ا�ستعمالك  عند 
و�لن�صاط �ليومي.

ا�ستمر يف تدريبات الفرا�ض ثم ابداأ بامل�سي لت�سريع عملية ال�سفاء.	•
يف البداية قم بامل�سي ملدة 20 - 30 دقيقة مرة واحدة يف اليوم, عندئذ ميكنك 	•

اأن تزيد من �سرعة امل�سي.
اأو طبيبك 	• اأن ت�ساأل اأخ�سائي العالج الطبيعي  اأثناء فرتة ال�ست�سفاء ل ترتدد 

عن هذه الأن�سطة.
حافظ على عالجك واعرف ما حتتاج اإليه من عالج ناق�ض وتاأكد من اإح�سار 	•

العالج معك اإلى امل�ست�سفى عند زيارتك للعيادة وعند التنومي كل مرة.



• من 	 خروجك  قبل  معك  بالتحدث  الزراعة  ومن�سق  الطبيب  �سيقوم   
امل�ست�سفى عن متابعتك يف عيادة ما بعد الزراعة, ومن خالل اختبارات 
من  واأحيانًا  باإجرائها  تقوم  التي  ال�سريري  والفح�ض  والأ�سعة  الدم 

خالل التنومي مرة اأخرى يف امل�ست�سفى للمتابعة فقط.
• الفحو�سات, 	 بع�ض  اإجراء  الفريق مبتابعتك عن قرب من خالل  يقوم 

وبهذه الطريقة يتم اكت�ساف اأي حماولت رف�ض للكبد املزروع اأو التعرف 
على اأي عدوى قبل اأن ت�سعر باأي اأعرا�ض, كما اأن تنظيم العالج يكون 

م�ستمرا ويتم �سبطه ح�سب نتائج الفحو�سات.

• رمبا يحتاج الأمر بعد خروجك من امل�ست�سفى اإلى عمل فحو�سات واأخذ عينة 	
الزراعة  اأطباء  بوا�سطة  حتديده  يتم  الأمر  وهذا  احلاجة  ح�سب  الكبد  من 

ورمبا يتطلب الأمر تنوميك يف امل�ست�سفى.



جهازك املناعي:  

• اجلهاز املناعي هو و�سيلة اجل�سم للدفاع عن نف�سه.	
• ي�ستطيع هذا اجلهاز اأن يخربنا مبا هو جزء منا وما هو غريب عنا, واجلهاز 	

املناعي دائمًا يف حالة ا�ستعداد حلمايتنا يف اأي وقت.
• اأو 	 بكترييا  اأو  فريو�ض  مثل  ج�سدنا  اقتحام  يحاول  غريب  ج�سم  وجود  عند 

اأن�سجة غريبة ي�ستجيب اجلهاز املناعي ويقوم بالتعرف على اجل�سم الغريب 
وتدمريه.

• يقوم جهاز املناعة يف اجل�سم مبحاربة اأي ج�سم اأو ع�سو غريب لذلك يتم 	
اإعطاء املري�ض الزارع اأدوية لتخفيف املناعة وذلك للمحافظة على الع�سو 

املزروع وخوفًا من ح�سول رف�ض للع�سو.

مرحلة المتابعة في عيادة الزراعة:

 اأعرا�س الرف�س: 

ا�سفرار اجللد والعينني )ال�سفار(.. 1
حمى.. 2
زيادة الوزن)اأكرث من كيلو غرام يف اليوم(.. 3
تورم اليدين اأو البطن اأو القدمني.. 4
فقدان ال�سهية, الغثيان وال�ستفراغ.. 5
الإح�سا�ض بالتعب.. 6
حكة يف اجللد.. 7
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االأدوية اخلا�ضة مبر�ضى زراعة الكبد

• الكتيب 	 من  اجلزء  هذا  فاإن  لذلك  الزراعة,  بعد  ا  مهمًّ دورًا  العالج  يلعب 
على درجة كبرية من الأهمية و�ستعود اإليه عدة مرات فهو ي�سمل عالجات 
املهمة  امللحوظات  وبع�ض  تناولها  لها وطرق  والأعرا�ض اجلانبية  الرف�ض, 

عنها.
• اجلانبية 	 الأعرا�ض  يف  لتتحكم  اإ�سافتها  �سيتم  العالجات  بع�ض  هناك 

املختلفة وامل�ساعفات ح�سب احتياجك لها.
• في�سل 	 امللك  مب�ست�سفى  امل�سجلني  للمر�سى  جمانًا  العالج  توفري  يتم 

التخ�س�سي.
• لن حتتاج اإلى كل الأدوية التي �سيتم ذكرها هنا لأن العالج �سيقرره الطبيب 	

ح�سب حالتك ووفقا حلاجتك.
• لكل عالج 	 اجلانبية  والأعرا�ض  واجلرعة,  الغر�ض,  ال�سم,  تعلم  اأن  يجب 

تاأخذه قبل مغادرتك امل�ست�سفى.

اأدوية منع الرف�س: 
• تعترب هذه اأهم الأدوية التي �ستاأخذها.	
• دواء من هذه 	 كل  يعمل  و�سوف  احلياة,  تتناولها طوال  �سوف  الأدوية  هذه 

الأدوية بطريقة خمتلفة بع�ض ال�سيء.
• �سوف تتناول عالجني اأو ثالثة منها وذلك ح�سب احلاجة.	
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0.5 مليجرام

1 مليجرام

عالجات منع الرف�س امل�ضتعملة حاليا هي:

تكروليمس ) بروجراف، ف ك 506(
Tacrolimus (FK 506, Prograf (

• الغر�س منه:	
من  � اجل�سم  ملنع  للمناعة  مثبط  عالج 

رف�ض الكبد املزروعة.

هذا العالج اأ�سا�سي بعد الزراعة. �

عادة يتم اإعطاوؤه عن طريق الفم. �

على  � يعتمد  الرف�ض  منع  عالج  جناح 
اإر�سادات  وح�سب  بدقة  الدواء  تناولك 

الطبيب.

• االآثار اجلانبية:	
رف�ض  من  اجل�سم  ملنع  جدًا  فعال  العالج  هذا 
اجلانبية  الآثار  بع�ض  له  ولكن  املزروعة  الكبد 

والتي ت�سمل ما يلي:
بع�ض . 1 ي�سبب  الدم  يف  ن�سبته  ارتفاع  عند 

املركزي  الع�سبي  اجلهاز  دور  يف  اخللل 
متمثلة يف �سداع ورع�سة يف اليدين.
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ي�سبب بع�ض اخللل يف وظائف الكلية ولكن يتم . 2
ال�سيطرة على هذا بوا�سطة تقليل اجلرعة اإن 

اأمكن.

ارتفاع يف �سغط الدم ويتم عالجه عن طريق . 3
اأدوية خاف�سة لل�سغط.

اأكرث . 4 للمناعة جتعلك  املخف�سة  الأدوية  جميع 
لذا  والعدوى,  باللتهاب  لالإ�سابة  عر�سة 
يجب اأن تكون على دراية باأعرا�ض وعالمات 

العدوى.

ارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم.. 5

• بع�س االإر�ضادات عند تناول اإف كيه:	
تناول هذا  ا�ستخدام حبوب احلمو�سة يجب  عند 
الدواء )اإف كيه( بحوايل �ساعتني قبل اأو بعد دواء 

احلمو�سة.

• ماذا لو ن�ضيت جرعة؟	
اإذا ن�سيت جرعة, تناولها حاملا تتذكرها. ولكن اإذا 
اجلرعة  موعد  قبل  �ساعتني  فرتة  خالل  تذكرتها 
اجلرعة  وتناول  ال�سابقة  اجلرعة  تخطى  التالية, 

التالية من غري اأن ت�ساعف اجلرعة.

5 مليجرام
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 25 مليجرام 

50 مليجرام

100 مليجرام

السيكلوسبورين- أ )نيورال، سندميون( 
(Cyclosporine-A (Neoral, Sandimmune (

• الغر�س منه:	
الكبد  � رف�ض  من  اجل�سم  ملنع  للمناعة  مثبط  عالج 

املزروعة.

قد يكون هذا العالج اأ�سا�سي بعد الزراعة. �

ميكن اإعطاوؤه عن طريق الوريد اأو الفم. �

يبداأ هذا العالج بعد الزراعة. �

الدواء  � تناولك  على  يعتمد  الرف�ض  منع  عالج  جناح 
بدقة وح�سب اإر�سادات الطبيب.

• االآثار اجلانبية:	
هذا عالج فعال جدًا ملنع اجل�سم من رف�ض الكبد املزروع 

ولكن له اآثار  جانبية منها:
ارتفاع يف �سغط الدم ويتم عالج ارتفاع ال�سغط عن . 1

طريق الأدوية.
ي�سبب بع�ض اخللل يف وظائف الكلية ولكن يتم ال�سيطرة . 2

اإن  �سيكلو�سبورين-اأ  جرعة  تقليل  بوا�سطة  هذا  على 
اأمكن.

حلدوث . 3 الفر�سة  زيادة  العالج  هذا  ي�سبب  ما  نادرًا 
ورم �سرطاين فاإذا تواجدت اأي اأورام اأو تغيري يف لون 

.ً



21

جميع الأدوية املخف�سة للمناعة جتعلك اأكرث عر�سة لالإ�سابة باللتهابات والعدوى. . 4
ولذا يجب اأن تكون على دراية باأعرا�ض وعالمات العدوى.

• بع�س االإر�ضادات خا�ضة عند تناول ال�ضيكلو�ضبورين-اأ على �ضكل �ضراب:	
عند تناولك �سراب ال�سكلو�سيورين-اأ يجب اأن ت�ستعمل كوًبا من الزجاج لتخلطه,  �

هذه  بجوانب  �سيلت�سق  العالج  لأن  الورق  اأو  البال�ستيك  من  اأكواًبا  ت�ستعمل  ول 
الأنواع من الأكواب.

يجب اأن تقوم بتخفيف ال�سائل يف حليب اأو ع�سري. �

يوجد مقيا�ض خا�ض ي�ستعمل يف قيا�ض اجلرعة, عليك ا�ستعماله. �

• طريقة خلط ال�ضيكلو�ضيورين-اأ:	
امالأ ن�سف كوب من احلليب اأو الع�سري يف كوب من الزجاج.

ا�ستعمل املقيا�ض ل�سحب اجلرعة املطلوبة من �سراب ال�سيكلو�سبورين, تاأكد من عدم 
وجود فقاقيع هوائية.

اأ�سف اجلرعة اإلى احلليب اأو الع�سري واخلط املحتويات ثم ا�سربها, ثم اأ�سف بع�ض 
احلليب اإلى الكوب وا�سربه للتاأكد من اأخذ اجلرعة كلها.

�سراب ال�سيكلو�سيورين-اأ يتم حفظه يف درجة حرارة الغرفة.
بعد ذلك  �سهرين,  ت�ستعملها على مدى  اأن  يجب  لأول مرة  الزجاجة  فتح  يتم  عندما 

�ستكون غري �ساحلة ولذا يجب اأن ت�سجل عليها التاريخ عند فتحها لأول مرة.

• ماذا لو ن�ضيت جرعة؟	
اإذا ن�سيت جرعة, تناولها حاملا تتذكرها. ولكن اإذا تذكرتها خالل فرتة �ساعتني قبل 
اأن  غري  من  التالية  اجلرعة  وتناول  ال�سابقة  اجلرعة  تخطى  التالية,  اجلرعة  موعد 

ت�ساعف اجلرعة.
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مايكوفينوليت )سلسبت(:
Mycophenolate (Cellcept(

• طريقة عمله:	

 يعمل هذا العالج على تخفي�ض اأعداد كريات  �
الكبد  تهاجم  اأن  ميكن  والتي  البي�ساء  الدم 
املزروعة وهو ي�ستخدم عادة مع ال�سيكلو�سبورين 

اأو التكروليم�ض والربيدني�سون.

• اال�ضتعمال:	

يوؤخذ عن طريق الفم وعلى جرعتني يومًيا. �

كان  � اإذا  طبيبك  تخربي  اأن  جدًا  املهم  من 
اإيقاف  ينبغي  اإنه  حيث  احلمل  يف  نية  لديك 

العالج اأثناء احلمل.

• االآثار اجلانبية:	

حدوث  � مع  والأمعاء  املعدة  يف  ا�سطرابات   
عدد  يف  انخفا�ض  كذلك  وغثيان,  اإ�سهال 

كريات الدم البي�ساء.

• ماذا لو ن�ضيت جرعة؟	

اإذا ن�سيت جرعة, تناولها حاملا تتذكرها. ولكن اإذا 
اجلرعة  موعد  قبل  �ساعتني  فرتة  خالل  تذكرتها 
اجلرعة  وتناول  ال�سابقة  اجلرعة  تخّط  التالية, 

التالية من غري اأن ت�ساعف اجلرعة.

250 مليجرام

500 مليجرام
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بردنيزولون 
Prednisolone

• الغر�س منه:	

تثبيط  � طريق  عن  املزروعة  الكبد  رف�ض  حدوث  ومينع  الكورتيزون  ي�سمى 
اجلهاز املناعي للج�سم.

• اال�ضتعمال:	

تقليل  � ويتم  مبا�سرة,  اجلراحة  بعد  الوريد  طريق  عن  اإعطاوؤه  �سيتم  اأوًل 
اجلرعة تدريجيًا ثم حتويلها عن طريق الفم عندما يكون املري�ض قادرًا على 

تناولها بالفم.
• االآثار اجلانبية:	

مع اأن العالج يف غاية الأهمية ولكن له اآثارًا جانبية ل بد من اأن تبلغ الطبيب بها:
قد ي�سبب هذا العالج قرحة يف املعدة اأو رجوع قرحة املعدة اإذا كنت م�سابًا بها . 1

من قبل. ولتجنب حدوث هذا قم بتناول العالج مع احلليب اأو الع�سري اأو مع 
الأكل وا�ستعمال العالج امل�ساد للقرحة مثل الرانيتيدين اأو الأومربازول.

يحتفظ اجل�سم باملاء والأمالح اأكرث مع هذا العالج, فاإذا حدث ذلك فيجب . 2
التقليل من امللح.

معظم املر�سى يزيد وزنهم ب�سبب هذا العالج.. 3
قد يحدث تغيري يف املزاج اأو اأحالم مزعجة وتتح�سن هذه الأعرا�ض مع البدء . 4

بتقليل اجلرعة.
امل�سابون  . 5 املر�سى  اأما  املر�سى  لبع�ض  ال�سكر  مر�ض  العالج  هذا  ي�سبب  قد 

مبر�ض ال�سكر ي�سبح من ال�سعب تنظيم ال�سكر لهم.
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اإذا كنت م�سابًا بالدرن من قبل فيجب اأن تخرب طبيبك بهذا لأن هذا العالج قد . 6
يعيد هذا املر�ض مرة اأخرى.

العدوى لتخرب بها . 7 باأعرا�ض  اأن تعلم  للعدوى لذا يجب  اأكرث عر�سة  �سوف تكون 
طبيبك.

قد ي�سبب هذا الدواء اآلمًا يف العظام يف بع�ض الأحيان, واأكرث الأماكن التي ت�ساب . 8
بالأمل هي مف�سل الفخذ والركب وال�سلوع, لذا اأخرب طبيبك بهذه الأعرا�ض لو 

حدثت.
يختار طبيبك اجلرعة املنا�سبة لك, احذر اأن متتنع عن اأخذ هذا الدواء فجاأة حتى . 9

لو كانت هناك م�ساعفات, واإذا احتاج الأمر لذلك ف�سيقوم الطبيب بتقليل اجلرعة 
تدريجيًا اإلى اأن يتم اإيقاف العالج نهائيًا.

• ماذا لو ن�ضيت جرعة؟	

يجب عليك تاأخذ جميع الأدوية يف نف�ض املوعد كل يوم اإذا اأمكن ذلك, واإذا ن�سيت  �
تناول هذا الدواء فال ت�ساعف اجلرعة يف اليوم التايل.

5 مليجرام
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1 مليجرام

سيروليمس )راباميون، راباميسين(:
Sirulimus ( Rapamycin or Rapamune (

• طريقة عمله:	
 يحد هذا العالج من قدرة اجلهاز املناعي على زيادة اأعداد  �

املزروعة,  الكبد  تهاجم  اأن  ميكن  التي  البي�ساء  الكريات 
التكروليم�ض  اأو  ال�سايكلو�سبورين  مع  عادة  ي�ستخدم  وهو 

والربيدنزولون.

• اال�ضتعمال:	
ياأتي هذا الدواء على �سكل حبوب بي�ساء مثلثة ال�سكل اأو على  �

زج يف وعاء زجاجي اأو بال�ستيكي مع املاء اأو  �سكل �سراب ميمُ
ع�سري الربتقال, وبعد �سربه ينبغي ملء الوعاء الزجاجي 
اأو البال�ستيكي مرة اأخرى  باملاء اأو ع�سري الربتقال و�سرب 
املزيج, وهو جرعة واحدة يوميًا توؤخذ بعد 4 - 5 �ساعات من 

اأخذ ال�سيكلو�سبورين.
الوقت  � بنف�ض  العالج  اأخذ  املري�ض  عزيزي  عليك  ينبغي 

للرف�ض  املانعة  الأدوية  من  وهو  جدًا,  مهم  وهذا  يوميًا 
لتقدير اجلرعة  وذلك  الدم  م�ستواها يف  قيا�ض  يتم  التي 
املنا�سبة لك, و�سي�سرح لك املثقف ال�سحي طريقة قيا�ض 
الدواء على معدة  تناول هذا  يمُف�سل  العالج, كما  م�ستوى 
املعدة  يف  ا�سطرابات  ببع�ض  اأح�س�ست  اإذا  اأما  فارغة 
فيمكنك تناوله بعد الأكل ولكن يجب عليك التقيد بنظام 

موحد )اأي اإما قبل الأكل اأو بعده(.



27

• طريقة حفظه:	
زجاجة  � فتح  وعند  الثالجة,  يف  ال�سوء  عن  بعيدًا  ال�سراب  حفظ  يجب   

ال�سراب فاإن �سالحيتها تدوم ل�سهر واحد فقط فينبغي ا�ستخدامها خالل 
حرارة  درجة  يف  حفظها  فيمكنك  احلبوب  بخ�سو�ض  اأما  واحد,  �سهر 

الغرفة بعيدًا عن ال�سم�ض والرطوبة.

• االآثار اجلانبية:	
انخفا�ض كريات الدم وال�سفيحات. �
ارتفاع ن�سبة الدهون يف الدم. �
ا�سطرابات يف املعدة. �
طفح يف اجللد. �
انخفا�ض يف م�ستوى بوتا�سيوم الدم. �

• ماذا لو ن�ضيت جرعة؟	
اإذا ن�سيت جرعة, تناولها حاملا تتذكرها. ولكن اإذا تذكرتها خالل فرتة  �

وتناول  ال�سابقة  اجلرعة  تخطى  التالية,  اجلرعة  موعد  قبل  �ساعتني 
اجلرعة التالية من غري اأن ت�ساعف اجلرعة.

من املهم جدًا اأن تخربي طبيبك اإذا كان لديك نية يف احلمل حيث اإنه  �
ينبغي اإيقاف العالج اأثناء احلمل.

عند ح�سورك للعيادة اأو للم�ست�سفى, تاأكد من عدم تناولك لهذا الدواء  �
قبل �سحب عينة الدم.

2727



Septrin :ٍسيبترين

• العدوى 	 حدوث  مينع  لكي  �ستعمل  ويمُ احليوية  امل�سادات  من  خليط  العالج  هذا 
لقلة  حديثًا  الزارعني  املر�سى  ي�سيب  عادة  والذي  الرئوي  اللتهاب  وبخا�سة 
الكثري  ت�سرب  اأن  يجب  كما  لك,  املنا�سبة  الطبيب اجلرعة  و�سيحدد  مناعتهم, 
من املاء مع هذا العالج للتاأكد من غ�سل الكلى من تاأثري العالج ويجب اأي�سًا اأن 
تتجنب اأ�سعة ال�سم�ض طوال فرتة ا�ستعمال هذا العالج فقد ت�سبح اأكرث ح�سا�سية 

لأ�سعة ال�سم�ض طوال فرتة ا�ستعمال هذا العالج.

150 مليجرام

800 مليجرام

م�ضادات احلمو�ضة:

امل�ضادات احليوية:

• اإلى 	 ف�ستحتاج  البكترييا  من  ما  نوع  العدوى  �سبب  كان  اإذا 
اإعطاوؤك  يتم  لكي  فيها  والبقاء  امل�ست�سفى  اإلى  احل�سور 
البكترييا  نوع  وح�سب  الوريد,  طريق  عن  حيويًا  م�سادًا 

�سيحدد الطبيب نوع امل�ساد احليوي.

   زانتاك: 
Zantac   

• مع اجلراحة ومع تناول الربدنيزولون بجرعات 	
اجلهاز  يف  التقرحات  بع�ض  حتدث  قد  كبرية 
املري�ض  كان  اإذا  ي�ستعمل  واأي�سًا  اله�سمي, 
م�ساًبا بالقرحة من قبل الزراعة وقد تبقى على 

هذا العالج ملدة طويلة.
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• اإذا كنت تعاين من احل�سا�سية لأي نوع من اأنواع امل�سادات احليوية يجب 	
عليك اأن تخرب طبيبك اأو املمر�سة اأو ال�سيديل بهذا.

ملحوظة: عالجات تخفي�ض املناعة متنع اجل�سم من الدفاع عن نف�سه �سد 
الأج�سام الغريبة التي تهاجمه, وبالتايل اأنت اأكرث عر�سة للعدوى التي ت�سببها 
البكترييا, الفريو�سات اأو الفطريات, واإذا اأ�سبت بعدوى �ستحتاج لعالج والذي  

يعتمد على نوع اجلراثيم.

 م�ضادات الفطريات:

• العدوى على 	 وتظهر  الفم  به وجود عدوى فطرية هو  �ستالحظ  الذي  الأول  املكان 
هيئة بقع بي�ساء.

• ني�ستاتني )Nystatin( هو عالج عبارة عن غ�سول للفم ي�ستعمل 4 مرات يف اليوم 	
ليمنع اأو يعالج عدوى الفم الفطرية.

م�ضادات الفريو�ضات:

• اأ�سايكلوفري )زوفرياك�ض( )Acyclovir , Zovirax( هو عبارة عن عالج ي�ستعمل 	
.)Herpes simplex virus( يف حالت العدوى بفريو�ض الهرب�ض �سيمبلك�ض

• اأو حول 	 الباردة يف  اأولى عالمات الإ�سابة بهذا الفريو�ض هي وجود التقرحات 
ال�سفتني.

• يجب اأن تخرب طبيبك يف احلال عن وجود هذه التقرحات عند حدوثها.	
• يوجة اأ�سيكلوفري على هيئة مرهم اأو حبوب لها 5 اأ�سالع.	
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1- زيفك�س:
• يتم اإعطاوؤه مرة يوميًا اأو يوم بعد يوم ح�سب حالة املري�ض.	

املعادن واالأمالح:

• وظائف 	 لتوازن  اأ�سا�سية  وهي  واأمالح  معادن  والدم  اجل�سم  خاليا  يف  توجد   
اجل�سم, وعند انخفا�ض م�ستويات هذه الأمالح واملعادن يف الدم �ستحتاج اإلى 

التزود بها ومن هذه الأمالح املاغن�سيوم والبوتا�سيوم.

ماغنسيوم هيدروكسيد:

• اإذا كان م�ستوى املاغن�سيوم يف الدم منخف�ض وهو على 	 هذا العالج ي�ستخدم 
هيئة �سراب اأو حبوب.

•  هناك العديد من الأدوية التي ت�ستعمل يف حالة انخفا�ض م�ستوى البوتا�سيوم 	
يف الدم.

•  البوتا�سيوم ي�سبب بع�ض ال�سطرابات يف املعدة ولذا يف�سل ا�ستعماله مع الأكل.	

بوتاسيوم كلوريد:

االأدوية امل�ضادة لفريو�س الكبد )ب(:

2- تينوفوفري:
• يتم اإعطاوؤه مرة يوميًا.	
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• تمُ�ستخدم عالجات ارتفاع �سغط الدم اإذا كنت تعاين من ارتفاع �سغط الدم 	
والذي يحدث عادة بعد الزراعة ب�سبب ا�ستعمال بع�ض اأدوية املناعة.

• املعتاد اأن ي�ستعمل الطبيب عالجًا واحدًا اأو اأكرث واإذا كنت ترغب يف معرفة 	
املزيد عن تلك الأدوية ميكنك اأن ت�ساأل عنها ال�سيديل يف امل�ست�سفى.

 اأدوية ارتفاع �ضغط الدم:
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إرشادات عامة بعد زراعة الكبد:

توقعاتنا وهدفنا اأن تعود اإلى حياتك الطبيعية بكامل �ضحتك 
الإر�ضادات  وباتباعك  باملر�س،  اإ�ضابتك  قبل  عليها  كنت  التي 
املحددة  وباجلرعات  مواعيده  يف  العالج  واأخذ  ب�ضيطة 

�ضت�ضتطيع اأن حتقق هدفنا وهدفك يف حياة �ضحية كاملة.

االأدوية:
• يجب تناول اإف كيه 506 )التاكروليم�ض( يف مواعيد حمددة ويوؤخذ 	

كل يوم مرتني )مرة يف ال�سباح ومرة يف امل�ساء يف �ساعة حمددة ل 
تتغري(اإل يف اأيام املواعيد فاإنه يتم اأخذه بعد �سحب عينة الدم.

• اإذا تقياأت العالج ومل ت�ستطع اأخذ الدواء ملدة 42 �ساعة يجب اأن تخرب 	
من�سق زراعة الكبد.

• قد 	 لأنه  اأي عالج جديد  تاأخذ  اأن  قبل  الزراعة  اأن تخرب فريق  يجب 
يتفاعل مع اأدوية املناعة ويوؤثر على ن�سبتها يف الدم.

• هو 	 الزراعة  وطبيب  بنف�سك,  العالجات  يف  جرعة  اأي  من  تغري  ل 
الوحيد الذي ي�ستطيع اأن يغرّي جرعات العالج لك.
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جتنب العدوى:
• ل تتعر�ض لأي �سخ�ض م�ساب بالزكام اأو الأنفلونزا, ول تعر�ض نف�سك لأي 	

من خماطر العدوى.
• تعّرف على اأعرا�ض وعالمات العدوى.	
• تعّرف على اأعرا�ض وعالمات الرف�ض.	
• فّر�ض اأ�سنانك بانتظام واغ�سل فمك باملطهر.	
• افح�ض فمك من الداخل يوميًا لكت�ساف اأي تقرحات به.	
• قم بزيارة طبيب الأ�سنان على الأقل مرتني يف ال�سنة.	
• حافظ  على نظافة جلدك فالعناية الفائقة باجللد مهمة لتجنب اأي عدوى.	
• ل جتعل جلدك يجف وي�ساب بالتق�سرات.	
• جتّنب امل�سي حايف القدمني يف اخلالء فقد تتعر�ض ل�سيء حاد يت�سبب يف 	

قطع اجللد واإ�سابتك بالعدوى.

التعر�س لل�ضم�س:
• ال�سم�ض ب�سورة متكررة ملر�سى 	 لأ�سعة  التعر�ض  اأ�سرار  الكثري عن  الآن  نعلم 

الزراعة. هذه التاأثريات تكون يف �سورة:
بقع بنية ال�سكل يف املنطقة املك�سوفة من اجل�سم.. 1
بقع اأخرى بي�ساء.. 2
ت�سخم الأوعية الدموية.. 3
مناطق خ�سنة.. 4
مناطق ت�سبح رقيقة واأخرى �سميكة من اجللد.. 5
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مناطق م�سابة بتق�سرات.. 6
جفاف وجتاعيد.. 7
ح�سا�سية اجللد )تهّيج(.. 8
اأورام اجللد مثل �سرطان اجللد.. 9

• تزيد اأدوية منع رف�ض الكبد املزروعة من ح�سا�سية اجللد لأ�سعة ال�سم�ض وبالتايل 	
تزيد من خطورة تعر�ض اجللد لالإ�سابة ب�سرطان اجللد. وي�سبح من ال�سروري 

اأن يتبع زارعي الكبد بع�ض التو�سيات بالن�سبة لتعر�سهم لأ�سعة ال�سم�ض:
يجب اأن تكون املالب�ض خفيفة ومن القطن ول تكون �سيقة واأن تكون بكم طويل.. 1
اإلى ال�ساعة 3 ع�سرًا اأي عندما تكون . 2 اأ�سعة ال�سم�ض ما بني 10 �سباحًا  جتنب 

اأ�سعة ال�سم�ض يف ذروتها.
فح�ض دوري للجلد حتى يتم التعرف على اأي تغرّيات حتدث به.. 3
املنزل . 4 خارج  للبقاء  الأمر  احتاج  اإذا  باجللد  خا�سة  عناية  تعتني  اأن  يجب 

والتعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض ملدة طويلة.

الن�شاط:
• يف البداية يجب اأن متتنع عن حمل اأي �سيء ثقيل اأكرث من 5 كيلو جرام حتى 	

تعود الع�سالت الى قوتها.
• عليك بالأن�سطة اخلفيفة يف بادئ الأمر حتى تزداد قدرة حتملك مع وجود 	

فرتات راحة.
• جتّنب تاأدية اأن�سطة ملدة طويلة قد تت�سبب يف اإرهاقك.	
• بعد الزراعة بثالثة �سهور ميكنك ممار�سة ن�ساطك العادي وممار�سة بع�ض 	

الأن�سطة الريا�سية اخلفيفة.
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التغذية:
• التغذية ح�سب قدرتك على حتمل الطعام )ول توجد ممنوعات يف الأكل فيما 	

عدا ما ين�سحك به الطبيب كما هو احلال مثال مع مر�سى ال�سكري و ارتفاع 
�سغط الدم(.

• نو�سي املر�سى دائمًا باأن يحافظوا على وزنهم بعد الزراعة بعد النحافة ب�سبب 	
مر�ض الكبد.

• جتمع املاء اأو ال�سوائل ب�سبب مر�ض الكبد يجعل املري�ض يبدو زائدًا يف الوزن 	
قبل الزراعة.

• يحتاج املري�ض يف هذه احلالة اإلى تغذية جيدة بعد الزراعة حتى يزداد وزنه 	
اإلى الوزن الطبيعي له.

• ا�ست�سارة اأخ�سائي التغذية ت�ساعد املري�ض على احل�سول على تغذية جيدة.	
• تناول وجبة الفطور بانتظام وتناول وجبات غذائية متوازنة.	
• قم بوزن نف�سك مرة كل اأ�سبوع واحتفظ ب�سجل جلميع الأوزان.	

املمار�ضة اجلن�ضية:
• ميكن ممار�سة اجلن�ض بعد التئام اجلرح, وهذا عادة يكون بعد خروجك من 	

امل�ست�سفى وعند اإح�سا�سك باأنك قادر على ذلك.
• لو كنت ت�سعر بالقلق من هذا ميكنك اأن ت�ساأل طبيبك اأو املثقف ال�سحي.	
• لو كان النت�ساب ي�سبب لك م�سكلة فعادة تعود لطبيعتك بعد الزراعة.	
• اإذا ا�ستمرت م�سكلة عدم القدرة على النت�ساب موجودة بعد الزراعة فيجب 	

اأن تخرب الطبيب لأن عالجات �سغط الدم قد تكون ال�سبب وميكن تغيريها, 
العالجات  تنجح  مل  اإذا  ا�ستعمالها  ميكن  اأخرى  عالجات  اأي�سًا  يوجد  كما 

ال�سابقة اأو اأي منها.



احلمل:
• العيوب اخللقية يف املولود ب�سبب الأدوية املثبطة للمناعة نادرة ولكن ميكن حدوثها.	
• ل توجد اآثار جانبية م�سرة باجلنني خالل احلمل مع ا�ستخدام دواء اإف كيه 506, 	

ولكن ل ين�سح باحلمل قبل انق�ساء عام كامل على عملية الزراعة.
• يجب اأن يكون اتخاذ القرار باحلمل بعد ا�ست�سارة الطبيب املعالج.	

تنظيم احلمل:
• كما 	 الهرموين  التوازن  يف  تغرّيات  حتدث  لأنها  مرغوبة  غري  احلمل  منع  اأقرا�ض 

اإلى خلل يف وظائف  توؤدي  ورمبا  الدم  الهيموجلوبني يف  ن�سبة  تخفي�ض  تت�سبب يف 
الكبد.

• عند 	 وبالأخ�ض  العدوى,  حدوث  فر�سة  من  يزيد  ولكنه  اللولب  ا�ستعمال  ميكن 
املر�سى ذوي املناعة املنخف�سة.

• اأح�سن و�سيلة ملنع احلمل هي ا�ستعمال الطرق احلاجزة, مثل رغوي منع احلمل مع 	
ا�ستعمال الواقي الذكري.

زيارات روتينية لطبيب اأمرا�س الن�ضاء:
• عمل فح�ض )عنق الرحم( �سنويًا مهم للن�ساء )املتزوجات( اللواتي 	

متت زراعة كبد لهن لأنه عادة ما تزداد خطورة اإ�سابتهن ب�سرطان 
عنق الرحم ب�سبب اأدوية املناعة.

العناية باالأ�ضنان:
• خلع 	 بعد  التهاب  حدوث  اإمكانية  دائمًا  يوجد 

�سر�ض اأو عملية تنظيف الأ�سنان.
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• عن 	 الطبيب  يخرب  حتى  الأ�سنان  طبيب  مع  مبوعدك  الكبد  زراعة  من�سق  اأخرب 
حالتك.

• قبل 	 الأ�سنان  طبيب  املري�ض  يزور  باأن  ين�سح   - الأ�سنان  ب�سبب  اخلطورة  لتقليل 
الزراعة.

املتابعة يف عيادة الزراعة:
• �سيتحدث معك من�سق الزراعة وطبيبك قبل خروجك من امل�ست�سفى عن متابعتك يف 	

العيادة والفحو�سات التي يتم اإجراوؤها والتنومي مرة اأخرى يف امل�ست�سفى للمتابعة 
فقط.

• والفح�ض 	 والأ�سعة  الدم  فحو�سات  خالل  من  قرب  عن  مبتابعتك  الفريق  يقوم 
اأو  املزروعة  للكبد  رف�ض  حماولت  اأي  اكت�ساف  يتم  الطريقة  وبهذه  ال�سريري, 

التعرف على اأي عدوى مبكرًا قبل اأن ت�سعر باأي اأعرا�ض.
• تنظيم العالج يكون م�ستمرًا ويتم �سبطه ح�سب نتائج الفحو�سات.	

مبن تت�ضل لو كنت تعاين من م�ضكلة؟
ات�سل مبن�سق الزراعة اأو اأحد اأطباء الزراعة لو عانيت من اأي من الأعرا�ض 

اأو امل�سكالت التالية:
التهاب يف احللق اأو احلنجرة.. 1
كحة )�صعال( ملدة طويلة مع خروج خماط �أ�صفر �أو �أخ�صر.. 2
اأمل �سديد يف ال�سدر.. 3
�سيق يف التنف�ض.. 4
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زيادة نب�سات القلب.. 5
فقدان ال�سهية ملدة طويلة.. 6
ال�سفراء.. 7
حمى )ارتفاع درجة احلرارة(.. 8
الإح�سا�ض بالتعب بدون جمهود ملدة طويلة وعلى غري العادة.. 9

حرقان اأو رائحة كريهة اأو تغري يف لون البول.. 10
زيادة يف الوزن اأكرث من 5 كيلو جرام.. 11
ح�سا�سية يف اجللد.. 12
تقرحات حول الفم والأنف.. 13
الغثيان وال�ستفراغ ملدة طويلة.. 14


