ال ُمعالجة بالخاليا التائية
ذات مستقبل المستضد
الخيمري ()CAR
علم الدم  /علم األورام
ريادة في العالج بالخاليا المُهندسة جين ًّيا

إن أطبّاء  UCLAوالباحثين العاملين بها روّ اد
في مجال المُعالجة المناعيّة ويواصلون البقاء
في الصدارة عندما يتعلّق األمر بعالج السرطان
واالكتشافات في مجال الصحة الدقيقة.
سيعمل فريقنا المُتخصّص معك عن كثب ليُوضّح
المتطلبّات والتفاصيل المُتعلّقة بالمُعالجة المناعيّة
وكيفية االستعداد لهاُ .نريد أن ُنساعدك أنت
وأسرتك في تل ّقي أفضل رعاية مُمكنة ،وسنكون
دائمًا بجانبك لدعمك في أثناء فترة العالج وما
بعدها.

ستقبل ال ُمستضد
برنامج ال ُمعالجة بالخاليا التائية ذات ُم ِ
الخيمري ()CAR
)888-ONC-UCLA (888-662-8252
uclahealth.org/car-t-cell-therapy
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ُستقبل المُستضد الخيمري ()CAR
المُعالجة بالخاليا التائية ذات م ِ
هي نوع من أنواع المُعالجة المناعيّة للمرضى الذين يُعانون
أنواعًا مُعيّنة من سرطانات الدمُ .تع ُّد المُعالجة المناعيّة واحدةً
من أحدث المجاالت الواعدة في أبحاث السرطان ،وإعادة برمجة
جهاز المناعة للمُساعدة في التعرّ ف على الخاليا السرطانيّة
ُستقبل
ومُهاجمتها .وفي عملية المُعالجة بالخاليا التائية ذات م ِ
المُستضد الخيمري ( ، )CARيتم تعديل نوع من خاليا الدم
البيضاء المعروفة عمومًا باسم الخاليا التائية جين ًّيا حتى ُتهاجم
الخاليا السرطانيّة بشكل مُر ّكز أكثر من المُعالجة الكيميائية.
ُستقبل المُستضد
وتتطلّب المُعالجة بالخاليا التائية ذات م ِ
الخيمري ( )CARجرعة واحدة وأسبوع واحد على األقل
من العالج بالمستشفى .تحظى الغالبية العظمى من المرضى
ُستقبل المُستضد
الذين تتم مُعالجتهم بالخاليا التائية ذات م ِ
الخيمري ( )CARفي تجارب  UCLAبانخفاض في نسبة
السرطان ،ويمرُّ ما يقرب من نصفهم بفترات طويلة األمد
ومستمرة تخف فيها أعراض المرض بعد  18شهرً ا .وتقدّم
ُستقبل المُستضد
 UCLAأيضًا المُعالجة بالخاليا التائية ذات م ِ
الخيمري ( )CARلألطفال المرضى الذين يُعانون بعض
األورام الدمويّة الخبيثة.

اإلجراء ال ُمتو َّقع
يتم تجميع عينات الدم وفصل الخاليا التائية في عملية يُط َلق
البيْض ".بعد ذلك ،يتم إرسال الخاليا
عليها "فِصادَ ة ال ُك َريَّا ِ
ت ِ
ُستقبل
التائية إلى المُختبر ويتم تحويلها إلى خاليا تائية ذات م ِ
المُستضد الخيمري ( )CARمن خالل إضافة مُسْ َت ْق ِبل المستضد
الخيمري ( )CARالمُصمّم للتعرّ ف على الخاليا السرطانيّة
ومُهاجمتها.
ُستقبل المُستضد الخيمري ()CAR
ويتم حقن الخاليا التائية ذات م ِ
مر ًة أخرى في الجسم حتى تبدأ في مُهاجمة الخاليا السرطانيّة.
وسيُساعدك فريق الرعاية المسؤول عنك على أن تبقى قريبًا من
مركز رونالد ريغان الطبي بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس
( )Ronald Reagan UCLA Medical Centerلمدة تصل إلى
 30يومًا بعد عملية الحقن الخاصة بك وفترة إقامتك في المستشفى.

اآلثار الجانب ّية ال ُمحتملة
هناك آثار جانبيّة مُحتملة كما هو الحال مع كل نوع من أنواع عالج
ّ
وموظفو  UCLAفي التجارب السريريّة قبل
السرطان .شارك أطبّاء
الحصول على مُوافقة من إدارة الغذاء والدواء األمريكية ،كما أنهم
يتحلّون بالخبرات والتجارب الالزمة إلدارة مثل هذه المخاطر.

النقاط الرئيس ّية في البرنامج
تع ُّد  UCLAأحد المراكز األولى في األمة التي ُتقدّم مُعالجة
بمُسْ َت ْق ِب َلة مُسْ َتضِ ِّد َ
الخالَيا ال َّتا ِئيَّة .ويتكوّ ن فريقنا من خبراء في
سرطان ابيضاض الدم ،وسرطان الغدد الليمفاوية وغيرها من
سرطانات الدم ،وقد قاد الكثير من أطبائنا تجارب سريريّة غير
مسبوقة.
ويستفيد المرضى في  UCLAمن التعاون الوثيق بين باحثينا
العالميين في كلية الطب في جامعة ديفيد غيفين في كاليفورنيا،
لوس أنجلوس وأطبائنا الخبراء المُتخصّصين في الرعاية
المُر ّكزة على المريض .ويتخصّص فريقنا المُتعدّد التخصّصات
من األطباء السريريين في عالج المرضى الذين يتل ّقون المُعالجة
ُستقبل المُستضد الخيمري ( ،)CARكما
بالخاليا التائية ذات م ِ
يشمل هذا الفريق أخصائيين في أمراض الدم وأخصائيي األورام
وأخصائيين في أمراض الرئة وأخصائيين في أمراض القلب.
وقد تم اعتماد  UCLAمن إدارة الغذاء والدواء األمريكية للمُعالجة
ُستقبل المُستضد الخيمري ( )CARللمرضى
بالخاليا التائية ذات م ِ
الكبار واألطفال .وسيتعاون فريقنا مع شركة التأمين الخاصة بك
لتسريع عملية عالجك وضمان تل ّقيك أفضل رعاية مُمكنة.
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إن أطبّاء  UCLAوالباحثين العاملين بها روّ اد
في مجال المُعالجة المناعيّة ويواصلون البقاء
في الصدارة عندما يتعلّق األمر بعالج السرطان
واالكتشافات في مجال الصحة الدقيقة.
سيعمل فريقنا المُتخصّص معك عن كثب ليُوضّح
المتطلبّات والتفاصيل المُتعلّقة بالمُعالجة المناعيّة
وكيفية االستعداد لهاُ .نريد أن ُنساعدك أنت
وأسرتك في تل ّقي أفضل رعاية مُمكنة ،وسنكون
دائمًا بجانبك لدعمك في أثناء فترة العالج وما
بعدها.

ستقبل ال ُمستضد
برنامج ال ُمعالجة بالخاليا التائية ذات ُم ِ
الخيمري ()CAR
)888-ONC-UCLA (888-662-8252
uclahealth.org/car-t-cell-therapy

