
ورم أرومة الشبكية





معلومات عامة عن ورم أرومة الشبكية )رتينوبالستوما( 

ورم أرومة الشبكية مرض يظهر نتيجة خلاليا خبيثة )سرطان( يف أنسجة شبكية العني.

شــبكية العــن هــي النســيج العصبــي الــذي يبطــن اجلــزء اخللفــي مــن العــن مــن الداخــل. حتــس الشــبكية 
بالضــوء وترســل صــورا إلــى الدمــاغ عــن طريــق العصــب البصــري. 

رغــم أن ورم أرومــة الشــبكية قــد يصيــب جميــع األعمــار إال أنــه عــادة يصيــب األطفــال حتــت خمــس ســنوات. 
ــى  ــدر أن ينتشــر ورم أرومــة الشــبكية مــن العــن إل ــاً. ين ــورم يف عــن واحــدة أو يف العينــن مع قــد يظهــر ال
النســيج املجــاور أو أجــزاء أخــرى مــن اجلســم، يصيــب ورم أرومــة الشــبكية عينــا واحــدة فقــط يف العــادة، كمــا 

ميكــن شــفاؤه يف أغلــب احلــاالت. 

يحدث ورم أرومة الشبكية أحيانًا بسبب طفرة وراثية تنتقل من أحد الوالدين إلى االبن:

ــاء(. ويســمى ورم أرومــة الشــبكية  ــى األبن ــن إل ــاً )ينتقــل مــن أحــد الوالدي ــي أحيان ورم أرومــة الشــبكية وراث
النــاجت عــن طفــرة وراثيــة ورم أرومــة الشــبكية الوراثــي. ويصيــب عــادة أعمــاراً أقــل مــن أعمــار مــن يصيبهــم 
ــاً عــادة.  ــاً واحــدة ال يكــون وراثي ــر الوراثــي. ورم أرومــة الشــبكية الــذي يصيــب عين ورم أرومــة الشــبكية غي
أمــا ورم أرومــة الشــبكية الــذي يصيــب العينــن معــاً يكــون وراثيــاً دائمــاً. عندمــا يبــدأ ورم أرومــة الشــبكية 
الوراثــي يف إحــدى العينــن. تكــون الفــرص مهيــأة النتشــاره إلــى العــن الثانيــة فيمــا بعــد. بعــد تشــخيص ورم 
ــى  أرومــة الشــبكية يف إحــدى العينــن يجــب إجــراء فحــوص متابعــة منتظمــة للعــن األخــرى كل شــهرين إل
أربعــة أشــهر ملــدة 28 شــهراً علــى األقــل. مــن املهــم مواصلــة فحــوص املتابعــة بعــد انتهــاء معاجلــة ورم أرومــة 

الشــبكية إلــى أن يبلــغ الطفــل الســابعة مــن العمــر علــى األقــل.

يجــب أن تتضمــن معاجلــة ورم أرومــة الشــبكية استشــارة وراثيــة )مناقشــة مــع مهنــي متمــرس يف األمــراض 
الوراثيــة( كمــا أن علــى أشــقاء وشــقيقات الطفــل املصــاب بــورم أرومــة الشــبكية إجــراء فحــوص واستشــارات 

وراثيــة حــول احتمــال تطــور الســرطان بصــورة منتظمــة. 

ــبكية  ــة الش ــورم أروم ــة ب ــة لإلصاب ــي عرض ــبكية الوراث ــة الش ــورم أروم ــاب ب ــل املص ــون الطف يك
 :)Trilateral Retinoblastoma( االبعــاد  الثالثــي 

يكــون الطفــل املصــاب بــورم أرومــة الشــبكية عرضــة لتطــور األورام الصنوبريــة يف الدمــاغ. وهــذا يســمى ورم 
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أرومــة الشــبكية الثاثــي. الفحــوص املنتظمــة لتقصــي هــذه احلالــة مهمــة خــال املعاجلــة وملــدة أربــع ســنوات 
علــى األقــل بعــد تشــخيص إصابــة الطفــل بــورم أرومــة الشــبكية. كمــا أن ورم أرومــة الشــبكية الوراثــي يزيــد 

احتمــال تطــور أنــواع ســرطان أخــرى فيمــا بعــد. لذلــك تعتبــر فحــوص املتابعــة الدوريــة مهمــة. 

قــد يســبب ورم أرومــة الشــبكية هــذه األعــراض وغيرهــا. وقــد تســبب حــاالت أخــرى األعــراض نفســها. يجــب 
استشــارة الطبيــب أي مــن املشــاكل التاليــة: 

يبــدو بؤبــؤ العــن )احلدقــة( أبيــض عندمــا يســلط عليــه ضــوء بــدل أن يبــدو أحمــر اللــون. ميكــن  	
ماحظــة هــذا يف صــور الطفــل إذا اســتخدم ضــوء وامــض )flash( عنــد تصويــره. 

تبدو العينان وكأن كا منهما تنظر يف اجتاه مختلف.  	

ألم واحمرار يف العن.  	

الفحوص المستخدمة لفحص الشبكية للكشف عن ورم أرومة الشبكية 
وتشخيصه:

قد يستخدم أي من الفحوص واإلجراءات التالية: 

الفحص اجلسدي والتاريخ املرضي: 

فحــص اجلســم لتقصــي املؤشــرات الصحيــة بشــكل عــام مبــا يف ذلــك تقصــي مؤشــرات علــى وجــود أمــراض 
كاألورام أو أي شــيء آخــر. كمــا يــدون تاريــخ العــادات الصحيــة للمريــض واألمــراض واملعاجلــات الســابقة. 

ويستفســر عمــا إذا كان هنــاك تاريــخ لــورم أرومــة الشــبكية يف العائلــة. 

فحص العني مع توسيع البؤبؤ )احلدقة(: 

فحــص العــن بعــد توســيع البؤبــؤ باســتخدام قطــرة طبيــة ليســتطيع الطبيــب النظــر إلــى الشــبكية مــن خــال 
ــك الشــبكية والعصــب البصــري باســتخدام  ــم فحــص داخــل العــن مبــا يف ذل ــا يت العدســة واحلدقــة خاله

ضــوء. قــد يتــم هــذا الفحــص بعــد تخديــر الطفــل اعتمــادا علــى عمــره. 

فحص املوجات فوق الصوتية: 

ــج  ــة وتنت ــة( عــن األنســجة أواألعضــاء الداخلي ــة )فــوق صوتي ــه موجــات ذات طاقــة عالي ــد خال إجــراء ترت
أصــداء. تكــون األصــداء صــورة ألنســجة اجلســم تســمى "مخطــط صــدى". 
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 :)CT Scan( التصوير الكمبيوتري

إجــراء يتــم خالــه التقــاط سلســلة مــن الصــور ملناطــق يف اجلســم كالعــن مــن زوايــا مختلفــة بواســطة كمبيوتــر 
مرتبــط بجهــاز أشــعة ســينية. قــد حتقــن صبغــة يف أحــد األوردة للمســاعدة علــى اظهــار األعضــاء أو األنســجة 
بوضــوح أكثــر. يســمى هــذا اإلجــراء أيضــاً التصويــر املقطعــي أو التصويــر احملــوري املقطعــي الكمبيوتــري. 

عــادة ال يحبــذ إجراءهــا ويتــم اســتبدالها بالرنــن املغناطيســي.

:)MRI( التصوير بالرنني املغناطيسي

إجــراء تســتخدم فيــه موجــات مغناطيســية ال ســلكية ومغناطيــس وكمبيوتــر النتــاج سلســلة مــن الصــور 
تفصيليــة ملناطــق داخــل اجلســم كالعــن. يســمى هــذا اإلجــراء أيضــاً التصويــر بالرنــن املغناطيســي النــووي. 

يشخص ورم أرومة الشبكية بدون خزعة أي بدون استئصال خايا وأنسجة. 

تؤثر عوامل معينة على التنبؤ بفرصة الشفاء وخيارات املعاجلة:

تعتمد خيارات التنبؤ بفرصة الشفاء واملعاجلة على ما يلي: 

مرحلة السرطان 	

مدى امكانية انقاذ إبصار إحدى العينن أو كليهما.  	

حجم األورام وعددها.  	

ظهور ورم أرومة الشبكية الثاثي.  	
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مراحل ورم أرومة الشبكية:

بعــد تشــخيص ورم أرومــة الشــبكية. جتــرى فحــوص ملعرفــة إذا كانــت خايــا الســرطان انتشــرت داخــل العــن 
أو إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم. 

تســمى العمليــة املســتخدمة للتحقــق مــن انتشــار الســرطان داخــل العــن أو أجــزاء أخــرى مــن اجلســم حتديــد 
ــة  ــة املــرض مــن خــال املعلومــات التــي جتمــع هــذه العمليــة. مــن املهــم معرفــة مرحل ــة. حتــدد مرحل املرحل

املــرض لوضــع خطــة املعاجلــة. قــد تســتخدم الفحــوص واإلجــراءات التاليــة يف عمليــة حتديــد املرحلــة: 

فحص العن مع توسيع البؤبؤ )احلدقة(.  	

فحص املوجات فوق الصوتية.  	

	 .)CT Scan( التصوير الكمبيوتري

	  .)MRI( التصوير بالرنن املغناطيسي

خزعــة النخــاع الشــوكي: إجــراء يتلخــص يف وضــع إبــرة يف اجلــزء الســفلي مــن العمــود الفقــري  	
جلمــع ســائل نخاعــي شــوكي. يســمى أيضــاً بالبــزل الفقــاري. قــد جــرى خزعــة النخــاع الشــوكي 

إذا أظهــرت الفحــوص أن الســرطان قــد يكــون انتشــر خــارج العــن. 

توجــد عــدة أنظمــة لتحديــد مرحلــة ورم أرومــة الشــبكية. وألغــراض املعاجلــة صنــف ورم أرومــة الشــبكية إمــا 
كــورم داخــل املقلــة )داخــل العــن( أو ورم خــارج املقلــة )خــارج العــن(. 

تستخدم املراحل التالية لورم أرومة الشبكية: 

ورم أرومــة الشــبكية داخــل املقلــة: أي أن الســرطان ظهــر يف العــن ولكنــه لــم ينتشــر إلــى األنســجة  	
احمليطــة بهــا أو خــارج العــن أو أي جــزء مــن اجلســم. 

ورم أرومــة الشــبكية خــارج املقلــة: انتشــر الســرطان خــارج العــن. قــد يظهــر يف األنســجة احمليطــة  	
بالعــن أو قــد يكــون انتشــر إلــى اجلهــاز العصبــي املركــزي )الدمــاغ واحلبــل الشــوكي( أو أجــزاء 

أخــرى مــن اجلســم. 

ورم أرومــة الشــبكية العائــد: املــرض العائــد يعنــي أن الســرطان رجــع )عــاد( بعــد معاجلتــه. وقــد  	
يعــود للظهــور يف أنســجة العــن أو األنســجة احمليطــة بهــا أو يف أماكــن أخــرى مــن اجلســم. تعــود 

األورام التــي لــم تعالــج باألشــعة أو اجلراحــة خــال ســتة أشــهر عــادة. 
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ملخص خيارات المعالجة:

يجــب تخطيــط معاجلــة األطفــال املصابــن بــورم أرومــة الشــبكية مــن قبــل فريــق مــن األطبــاء املتمرســن يف 
معاجلــة ســرطان األطفــال. 

سيشــرف علــى معاجلــة ابنــك اختصاصــي أورام أطفــال. وهــو طبيــب متخصــص يف معاجلــة األطفــال 
املصابــن بالســرطان. يعمــل اختصاصــي أورام األطفــال مــع أطبــاء أطفــال آخريــن متخصصــن يف مجــاالت 
ــون  ــب عي ــون. ويتضمــن هــذا طبي ــن بســرطان العي ــال املصاب ــرة يف معاجلــة األطف ــم خب ــة أخــرى لديه طبي

أطفــال متمــرس يف معاجلــة ورم أرومــة الشــبكية إضافــة إلــى مختصــن يف املجــاالت التاليــة: 

اختصاصي أمراض دم أطفال.  	

اختصاصي معاجلة األورام باألشعة.  	

اختصاصي أمراض عصبية.  	

ممرضة أطفال متخصصة.  	

اختصاصي إعادة تأهيل بصري.  	

اختصاصي نفساني.  	

عامل اجتماعي. 	

اختصاصي وراثيات. 	

تسبب بعض معاجلات السرطان آثارًا جانبية بعد أشهر أو سنوات من انتهاء املعاجلة. 

قــد تســبب بعــض معاجلــات الســرطان آثــارا جانبيــة تســتمر أو تظهــر بعــد ســنوات مــن معاجلــة الســرطان 
تســمى اآلثــار املتأخــرة. قــد تشــمل اآلثــار املتأخــرة ملعاجلــة الســرطان مشــاكل جســدية وتغيــر املــزاج أو 
املشــاعر أو التفكيــر أو التعلــم أو الذاكــرة وســرطانات ثانيــة )أنــواع ســرطان جديــدة(. وميكــن معاجلــة بعــض 
ــار املتأخــرة  ــدا الطفــل مــع أطبائــه حــول اآلث ــار املتأخــرة أو الســيطرة عليهــا. مــن املهــم أن يتحــدث وال اآلث

ــة التــي تســببها بعــض املعاجلــات.  احملتمل

ــة. ويكــون  ــة بســرطانات ثاني ــر عرضــة لإلصاب ــي أكث ــورم أرومــة الشــبكية الوراث ــون ب يكــون األطفــال املصاب
األطفــال الذيــن عوجلــوا باألشــعة أو بعوامــل معاجلــة كيماويــة معينــة أكثــر عرضــة أيضــاً لإلصابــة بســرطانات 
ثانيــة. مــن املهــم إجــراء فحــوص متابعــة مــن قبــل مهنيــن صحيــن متمرســن يف الكشــف عــن اآلثــار املتأخــرة 

ومعاجلتهــا. 
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تستخدم ستة أنواع معاجلة قياسية: 

االســتئصال: جراحــة الســتئصال العــن وجــزء مــن العصــب البصــري. تفحــص العــن مبجهــر ملعرفــة . 	
ــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم.  ــى احتمــال انتشــار الســرطان إل ــاك أي مؤشــرات عل ــت هن مــا إذا كان
يتــم هــذا إذا كان الــورم كبيــرا وفرصــة أنســجة البصــر محــدودة أو معدومــة. يــزود املريــض بعــن 

اصطناعيــة بعــد هــذه اجلراحــة.  

العالجــات الكيماويــة: املعاجلــة الكيماويــة هــي معاجلــة الســرطان باســتخدام األدويــة إليقــاف منــو . 	
خايــا الســرطان إمــا بقتــل اخلايــا أو بوقــف انقســامها. عندمــا تعطــي املعاجلــة الكيماويــة عــن 
طريــق الفــم أو حتقــن يف وريــد أو عضلــة، تدخــل األدويــة مجــرى الــدم وتســتطيع أن تصــل إلــى خايــا 
الســرطان يف جميــع أنحــاء اجلســم )معاجلــة كيماويــة جهازيــة(. عندمــا يوضــع العــاج الكيمــاوي 
مباشــرة يف احلبــل الشــوكي أو أحــد األعضــاء أو جتويــف يف اجلســم كالبطــن، فإنــه يؤثــر بشــكل 
رئيســي علــى خايــا الســرطان يف تلــك املناطــق )معاجلــة كيماويــة موضعيــة(. تعتمــد طريقــة إعطــاء 
املعاجلــة الكيماويــة علــى نــوع الســرطان ومرحلتــه. يســتخدم نــوع مــن املعاجلــة الكيماويــة يســمى 
ــورم  ــص ال ــى تقلي ــؤدي إل ــة الشــبكية. ي التقليــص الكيمــاوي )chemoreduction( ملعاجلــة ورم أروم
ليمكــن معاجلتــه معاجلــة موضعيــة )كاملعاجلــة باألشــعة، أو املعاجلــة بالتبريــد، أو التخثــر الضوئــي، أو 
املعاجلــة باحلــرارة(. هنــاك نــوع جديــد مــن العــاج الكيميائــي يُطلــق عليــه العــاج الكيميائــي داخــل 
الشــريان، ويقــوم هــذا العــاج بتوصيــل الــدواء إلــى الــورم مباشــرًة عبــر أنبــوب دقيــق )جهــاز القســطرة( 
ا يف الشــريان إلبقــاء  يف شــريان داخــل العــن. يف بعــض احلــاالت، ســيَضُع الطبيــب بالوًنــا صغيــًرا جــّدً
ــا مــن الــورم. ميكــن احلصــول علــى هــذا النــوع مــن العــاج الكيميائــي كعــاٍج مبدئــي أو  الــدواء قريًب
ميكــن اســتخدامه حــن ال يســتجيب الــورم لعــاج مــن نــوع مختلــف. باإلضافــة إلــى ذلــك، يُســتخدم 
ــورم األرومــي الشــبكي املنتشــر داخــل  ــي داخــل اجلســم الزجاجــي كذلــك ملعاجلــة ال العــاج الكيميائ
العــن حيــث حُتَقــن العقاقيــر داخــل العــن مباشــرًة يف هــذا النــوع مــن العــاج الكيميائــي. ويُســتخدم 

العــاج الكيميائــي داخــل اجلســم الزجاجــي حــن ال يســتجيب الســرطان لطــرق العــاج األخــرى.

معاجلــة بالتبريــد )جراحــة التبريــد(: املعاجلــة بالتبريــد هــي معاجلــة تســتخدم جهــازاً لتجميــد . 	
اخلايــا الشــاذة وتدميرهــا. 

تخثــر ضوئــي: التخثــر الضوئــي إجــراء يســتخدم أشــعة الليــزر لتدميــر األوعيــة للــورم. ممــا يــؤدي . 	
إلــى مــوت خايــا الــورم. قــد يســتخدم التخثــر الضوئــي ملعاجلــة األورام الصغيــرة. 
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معاجلــة باحلــرارة: املعاجلــة باحلــرارة يف اســتخدام احلــرارة لقتــل خايــا الســرطان. قــد تعطــى . 	  .5
املعاجلــة باحلــرارة باســتخدام أشــعة ليــزر تســلط مــن خــال حدقــة موســعة أو خــارج مقلــة العــن أو 
اســتخدام موجــات فــوق صوتيــة دقيقــة. أو أشــعة حتــت حمــراء )ضــوء ال ميكــن رؤيتــه ولكــن ميكــن 

اإلحســاس فيــه كاحلــرارة(. 

املعاجلــة باألشــعة: املعاجلــة باألشــعة هــي معاجلــة الســرطان باســتخدام أشــعة ســينية ذات طاقــة . 	
عاليــة أو أنــواع أشــعة أخــرى لقتــل خايــا الســرطان. يوجــد نوعــان مــن املعاجلــة باألشــعة: املعاجلــة 
باألشــعة اخلارجيــة جهــازاً خــارج اجلســم يســلط اشــعة علــى الســرطان.  املعاجلــة بإشــعاع داخلــي مــادة 
مشــعة مغلفــة بإحــكام يف أبــر أو بــذور أو قســاطر توضــع مباشــرة يف الــورم أو قربــه.  تعتمــد طريقــة 
إعطــاء املعاجلــة باألشــعة علــى نــوع الســرطان الــذي جتــري معاجلتــه ومرحلتــه. تتضمــن طــرق املعاجلــة 

باألشــعة املســتخدمة ملعاجلــة ورم أرومــة الشــبكية مــا يلــي: 
معاجلــة معدلــة القــوة باألشــعة: نــوع مــن املعاجلــة باألشــعة ثاثيــة األبعــاد تســتخدم كمبيوتــراً  	

إلنتــاج صــور تبــن حجــم الــورم وشــكله، ثــم تســلط حــزم أشــعة رفيعــة مختلفــة القــوة علــى 
الــورم مــن عــدة زوايــا. يحــد هــذا النــوع مــن املعاجلــة باألشــعة مــن تضــرر األنســجة الســليمة 

املجــاورة للــورم. 

معاجلــة باألشــعة التجســيمية التحديــد )Stereotactic(: معاجلــة باألشــعة تســتخدم إطــار  	
رأس صلــب يثبــت علــى اجلمجمــة لتســليط جرعــة أشــعة كبيــرة علــى األورام للحــد مــن تضــرر 
األنســجة الســليمة. تســمى أيضــا جراحــة األشــعة. وجراحــة جتســيمية التحديــد باألشــعة. 

ومعاجلــة مجســامية التحديــد بأشــعة خارجيــة. ال تســتخدم اجلراحــة يف هــذا اإلجــراء.

املعاجلــة باألشــعة البروتونيــة: نــوع مــن املعاجلــة باألشــعة باســتخدام بروتونــات ينتجهــا جهــاز  	
خــاص. البروتــون هــو نــوع مــن األشــعة عاليــة الطاقــة يختلــف عــن األشــعة الســينية. 

معاجلــة اللــوح )Plaque( باألشــعة: تثبــت بــذور مشــعة علــى فــرص يســمى لويحــة. ويوضــع  	
مباشــرة فــوق اجلــدار للعــن قــرب الــورم. يواجــه اللويحــة الــذي يحمــل البــذور مقلــة العــن. 
موجهــا األشــعة علــى الــورم. يســاعد اللــوح علــى حمايــة األنســجة املجــاورة األخــرى مــن 

األشــعة.
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خيارات معالجة ورم أرومة الشبكية 

ورم أرومة الشبكية داخل املقلة

إذا كان السرطان يف عن واحدة فقط وكان الورم كبيراً تتم املعاجلة باالستئصال عادة.

إذا كان السرطان يف عني واحدة ويتوقع احملافظة على البصر. قد تتضمن املعاجلة ما يلي: 

تخثر ضوئي 	

معاجلة بالتبريد 	

معاجلة باحلرارة 	

	  )Chemoreduction معاجلة كيماوية )تقليص كيماوي

معاجلة باألشعة 	

إذا كان السرطان يف العينني معا قد تتضمن املعاجلة ما يلي: 

استئصال عن ومعاجلة العن األخرى باألشعة.  	

معاجلــة العينــن معــاً باألشــعة أو معاجلــة كيماويــة )تقليــص كيمــاوي Chemoreduction( تليهــا  	
معاجلــة موضعيــة. ميكــن عمــل هــذا إذا كانــت هنــاك فرضــة إلنقــاذ ابصــار كلتــا العينــن. 

جراحة فقط عندما ال ميكن أنقاذ االبصار.  	

ورم أرومة الشبكية خارج املقلة

ال توجد معاجلة قياسية لورم أرومة الشبكية خارج املقلة. تستخدم املعاجلة باألشعة واملعاجلة الكيماوية. 

ورم أرومة الشبكية العائد 

إذا كان الــورم صغيــراً ويف عــن واحــدة فقــط تكــون املعاجلــة موضعيــة عــادة )اســتئصال أو معاجلــة باألشــعة 
أو معاجلــة بالتبريــد أو تخثــر ضوئــي أو معاجلــة باحلــرارة(. 
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هل مشاعر األهل طبيعية؟ وكيف يمكن التصرف حيالها؟ 

معرفــة األهــل أن طفلهــم مصــاب بالســرطان قــد يشــكل صدمــة شــديدة قــد ال يصــدق األهــل يف البدايــة أو 
قــد يأملــون أن يكــون التشــخيص خاطــئ. بالرغــم مــن ذلــك فــإن التغييــرات التــي حتــدث للطفــل وبــدء الطفــل 

مبراجعــة املستشــفى وبــدئ العــاج أمــور ســتؤكد بــدون شــك الوضــع احلقيقــي للطفــل.

ــة قــد يشــعرون باملســؤولية عــن مــرض الطفــل. أو قــد يشــعرون بالذنــب ألنهــم لــم  كثيــر مــن أعضــاء العائل
يســتطيعوا اكتشــاف املــرض بوقــت أبكــر. تذكــر دائمــاً أن هــذا املــرض ال يصبــح قابــًا للماحظــة إال إذا كان 

يف مرحلــة متطــورة.

باإلضافــة إلــى الصدمــة والشــعور بالذنــب. ســيكون هنــاك شــعور الغضــب واحلــزن لــدى املريــض وعائلتــه. 
حتــى الصغــار يف العائلــة ســيتأثرون. هــذه املشــاعر تعتبــر طبيعيــة وســيتم التعبيــر عنهــا بشــكل مختلــف 
وبوقــت مختلــف لــكل فــرد مــن أفــراد العائلــة. مــن الصعــب حتمــل كل هــذه املشــاعر معــاً. احلديــث بصراحــة 
مــع اآلخريــن عــن املشــاعر، ردود األفعــال، واألســئلة أمــور ستســاعد كل فــرد مــن أفــراد العائلــة. قــد يجــد 
األهــل بعــض الصعوبــة باحلديــث إلــى األصدقــاء، أعضــاء العائلــة، أو الفريــق الطبــي. ولكــن اإلعــراب عــن 
هــذه املشــاعر قــد يســاعد يف االســتمرار. الطفــل سيســتفيد إذا اســتمر أفــراد العائلــة بإظهــار اهتمامهــم عــن 

طريــق الدعــم واســتمرار االتصــال فيمــا بينهــم.

كيف يستطيع األهل مساعدة الطفل؟ 

كأحــد الوالديــن: ســتاحظ غالبــاً تغييــرات يف الطفــل خــال فتــرة املعاجلــة. هــذه التغييــرات أو األعــراض 
تكــون نتيجــة للعــاج. هــذه التغييــرات قــد تشــعر األهــل بشــكل أكبــر بأنهــم غيــر قادريــن علــى املســاعدة. مــن 
املهــم جــداً لألهــل دائمــاً التذكــر بأنــه بالرغــم مــن التغيــر بالشــكل اخلارجــي للطفــل ســيبقى الطفــل نفســه مــن 

الداخــل. فقــدان الشــعر أو أي تغييــرات أخــرى يف مظهــر اجلســم تكــون مؤقتــة.

هــذه التغييــرات تؤثــر علــى أفــراد العائلــة الكبــار أكثــر مــن الصغــار وأصدقــاء الطفــل. كل مــا يحملــه األهــل 
مــن مشــاعر جتــاه مــا ميــر بــه الطفــل خــال فتــرة العــاج يجــب أن تكــون متزنــه بتذكــر أن هــذا العــاج يشــكل 

فرصــة للشــفاء مــن املــرض وميكــن الطفــل مــن عيــش حيــاة كاملــة ذات معنــى.

ــل  ــار الطفــل مــن قب ــه. إخب ــه أو فعل ــأت نتيجــة لشــيء قال ــم ي ــأن املــرض ل ــد للطفــل ب مــن الضــروري التأكي
ــة. ــة وصادق ــن الطرفــن قريب ــة ب ــه ســيبقي العاق ــن أن مشــاعر الغضــب واحلــزن ليســت موجــه ل الوالدي
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الطفــل – كالوالديــن متامــاً – ســيكون بحاجــة لشــخص يشــاركه املشــاعر. يجــب أن ال يتــردد األهــل يف ســؤال 
الطفــل بالتعبيــر عــن مشــاعره. ويجــب عــدم اخلــوف مــن إخبــاره عــن مــا يجــري لــه وملــاذا؟ 

بغــض النظــر عــن املــرض ســيبقى الطفــل ينمــو ويتعلــم. كل األطفــال. األصحــاء واملرضــى يحتاجــون احلــب، 
العنايــة، التدريــب، معرفــة احلــدود، وأن مينحــوا الفرصــة لتعلــم مهــارات جديــدة. مــع بــدء الوالديــن بتعلــم 
االحتياجــات اخلاصــة اجلديــدة للطفــل املريــض، يجــب أن يبقــوا علــى علــم بــأن هــذا الطفــل ســيحتاج إلــى كل 
العنايــة واحلقــوق التــي حتتاجهــا أي شــخص نامــي ومتطــور. ال تتجنــب اســتخدام توضيحــات مباشــرة للطفــل. 
ســيتقبل األطفــال العــاج بشــكل أفضــل إذا كانــوا علــى علــم مبــا يجــري وأتيحــت لهــم الفرصــة التخــاذ بعــض 

القــرارات إذا كان باإلمــكان ذلــك كل مــا ســبق ينطبــق علــى الوالديــن أيضــاً. 

هل غذاء الطفل ضروري خالل العالج؟ 

نعــم. فاألبحــاث أوضحــت أن الطفــل املغــذى جيــداً ســيتقبل العــاج بشــكل أفضــل وســيكون معــرض بشــكل 
ــادات  ــل أن يســتأنف الع ــب بالنســبة للطف ــون مــن الصع ــد يك ــر يف العــاج نتيجــة لألمــراض. ق ــل للتأخي أق

الغذائيــة خــال فتــرة العــاج. لذلــك يجــب علــى األهــل أن يكونــوا لينــن مــع الطفــل وخاقــن.

غالبــاً ســيتقبل الطفــل وجبــات صغيــرة متعــددة أكثــر مــن ثــاث وجبــات كبيــرة. األطفــال يف العــادة يرغبــون 
أكثــر يف تنــاول الطعــام إذا شــاركوا بإعــداده. ومــن الضــروري جــداً إشــراك األطفــال يف النشــاط االجتماعــي 
العائلــي لوجبــات الطعــام، وإن لــم يأكلــوا خالهــا. يجــب علــى األهــل دائمــاً تذكــر أن ال أحــد يربــح مبعركــة مــع 

الطعــام، لذلــك فمــن األفضــل عــدم إجبــار الطفــل علــى تنــاول الطعــام.

تأكــد دائمــا أن الطعــام الغنــي بالبروتينــات والكربوهيــدات متوفــر وجاهز. يجب أن يكــون مصرح بالفيتامينات 
املصنعــة واألعشــاب مــن قبــل الطبيــب قبــل أن تعطــى للطفــل ألنهــا قــد تشــكل تفاعــات مــع العــاج الكيمــاوي 

يف بعــض األحيان.

أخصائــي التغذيــة اخلبيــر باحتياجــات األطفــال املصابــن بالســرطان مــن الســعرات احلراريــة والطاقــة قــد 
يكــون مبثابــة دليــل لألهــل. الطاقــم الطبــي قــد يتدخــل حــال حصــول مشــكلة غذائيــة.
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هل يستطيع الطفل الدوام في المدرسة خالل العالج؟

تعتمــد مقــدرة الطفــل علــى احلضــور للمدرســة علــى قــوة العــاج وعلــى مــدى االســتجابة. بعــض األطفــال 
يتقبلــوا العــاج الكيمــاوي باألشــعة بشــكل أفضــل مــن البعــض اآلخــر. قــد ال يســتطيع الطفــل الــدوام يف 
املدرســة لفتــرات طويلــة خــال العــاج أو خــال اإلدخــال للمستشــفى. مــع ذلــك، فمــن الضــروري أن يبقــى 
الطفــل مواكبــاً األعمــال املدرســية املطلوبــة. حتــدث مــع مدرســة الطفــل بخصــوص اخلدمــات التــي ميكــن أن 
تعــد للطفــل. ومــن املمكــن املســاعدة بإحضــار مــدرس إلــى البيــت حلــن متكــن الطفــل مــن العــودة للمدرســة. 
يجــب مناقشــة حضــور الطفــل للمدرســة مــع طبيبــه. مستشــفيات ســرطان األطفــال عــادة لديهــا برامــج 
ــال مــن  ــن األطف ــا متك ــة ألنه ــه للمستشــفى. املدرســة مهم ــم خــال إدخال ــن التعل ــل م ــن الطف مدرســية متك
االســتمرار يف عاقاتهــم االجتماعيــة مــع أقرانهــم. التواصــل مــع األصدقــاء يعتبــر جانــب هــام ملســاعدة 
الطفــل علــى الشــفاء وكذلــك لتســهيل توافــق الطفــل مــع املدرســة حــن عودتــه لهــا. عــودة الطفــل إلــى املدرســة 

ضروريــة جــداً حــال كــون الطفــل قــادراً طبيــاُ علــى ذلــك.

متى تتصل؟

الرجاء االتصال مع أحد أعضاء الفريق الطبي يف حالة حدوث أي مما يلي: 

ارتفــاع درجــة احلــرارة فــوق 38 م○ لقــراءة واحــدة ســواًء أخــذت مــن الفــم أو مــن حتــت اإلبــط )ال  	
تأخــذ احلــرارة مــن الشــرج أبــداً(.

يف حالة تعرض الطفل إلى جدري املاء، احلزام الناري، احلصبة، احلصبة األملانية أو التهاب الكبد.  	

طفح جلدي أو حكة.  	

زيادة يف عدد الكدمات، الشحوب أو النزيف.  	

تقرحات يف الفم.  	

ضيق أو صعوبة يف التنفس.  	

ألم يف األذن، التهاب يف احللق، رشح أو أنفلونزا.  	

غثيان، تقيؤ، نقص يف الوزن.  	

ألم يف الرأس متواصل، غياب عن الوعي، أو صعوبة يف إفاقة املريض.  	

أي تغير واضح يف حالة املريض.  	
سوف يناقش الطبيب أو املمرضة هذه األعراض الهامة معك. 
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قائمة الغذاء الخالية من البكتيريا

األطعمة التي مينع تناولهااألطعمة التي يسمح تناولهامجموعة الغذاء
املشروبات ذات احلجم الكبير )اللتر( املشروبات التي تعبأ لفرد واحداملشروبات

ومنتجــات  اخلبــز 
احلبــوب

علــى  حتتــوي  التــي  عــدا  مــا  جميعهــا 
مجففــة فواكــه 

جميــع التــي حتتــوي علــى فواكــه مجففــة 
أو مكســرات

ــي البيض ــه إذا كان مســلوقا أو مقل يســمح بتناول
جيــداً

النيء أو غير املطبوخ جيداً

جميــع اللحــوم املطبوخــة جيــداً أو املعلبــة، اللحوم
األســماك واأللبــان 

اللحــوم غيــر املطبوخــة جيــداً، الســمك 
املدخــن البــارد

جميعها ممنوعةجميعها ممنوعةاملكسرات
البوظــة املغلفــة التــي تعبــأ لفــرد واحــد، احلليب

احلليــب احملفــف واملبســتر، اللــن واجلبنة
احلليــب غيــر املبســتر وغيــر املغلــي، اللــن 

املجمــد، البوظــة املكشــوفة
الطــازج، الفواكه، العصير املــوز  واملطبوخــة،  املعلبــة 

ذات  فواكــه  أي  أو  البطيــخ  البرتقــال، 
ســميكة قشــرة 

التــوت،  اإلجــاص،  التفــاح،  العنــب، 
ذات  فواكــه  أي  أو  النكتريــن،  املشــمش، 

املجففــة الفواكــه  رقيقــة،  قشــرة 
اخلضراوات غير املطبوخةجميع اخلضراوات املطبوخة، املخلاتاخلضراوات

القهــوة، الدهنيات مبيــض  الزبــدة،  الزيــوت، 
املايونيــز املارجريــن، 

البيض النيء

فواكــه احللويات التــي حتتــوي  عــدا  مــا  جميعهــا 
طازجــة أو  مجففــة 

خــارج  لفتــرة  حتفــظ  التــي  احللويــات 
الثاجــة وحتتــوي علــى كرميــات العســل 

املبســتر غيــر 

)Spinal Tap or Lumbar Puncture(  خزعة النخاع الشوكي

الســائل الشــوكي الدماغــي )CSF) (Cerebral Spinal Fluid( هــو عبــارة عــن الســائل الــذي يحيــط باحلبــل 
الشــوكي والدمــاغ. قــد يحتــاج الطبيــب لعمــل فحــص للســائل الشــوكي لعــدة أســباب: ملعرفــة مــدى الضغــط 

علــى الســائل الشــوكي. إخــراج كميــة مــن الســائل للفحــص. أو وضــع عــاج. 

االستعداد للفحص 

ــة الســابقة  يجــري هــذا الفحــص حتــت التخديــر العــام. يجــب أن يكــون املريــض صائمــاً مــن منتصــف الليل
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إلجــراء الفحــص. لــن يشــعر املريــض بــأي شــيء فهــو حتــت التخديــر. قــد يجــري هــذا الفحــص أحيانــاً حتــت 
التخديــر املوضعــي. عنــد إجــراء الفحــص ســيتم وضــع املريــض يف الوضــع املناســب إلجــراء الفحــص. ســيقوم 
الطبيــب بتحســس املنطقــة الســفلية اخللفيــة مــن الظهــر ليختــار البقعــة املناســبة للفحــص. بعــد ذلــك ســيقوم 
الطبيــب بلبــس القفــازات وتنظيــف منطقــة الظهــر بصابــون قاتــل للجراثيــم، يقــوم الطبيــب بعــد ذلــك بتغطيــة 

الظهــر بشرشــف ورقــي تــاركاً منطقــة صغيــرة ظاهــرة إلجــراء الفحــص. 

الفحص 

ســيقوم الطبيــب بإدخــال إبــرة خاصــة خــال اجللــد املَخــدر إلــى الســائل الشــوكي. قــد يحــس املريــض بضغــط 
ــاً خــال هــذه  ــر املوضعــي، يجــب أن يبقــى املريــض هادئ ــرة إذا كان اإلجــراء حتــت التخدي ــد دخــول اإلب عن

الفتــرة، لــن يشــعر بألــم بعــد ذلــك. 

الســائل الشــوكي – والــذي يشــبه املــاء – ســيبدأ بالتنقيــط مــن اإلبــرة يف مكانهــا الصحيــح. إذا احتــاج الطبيــب 
لوضــع دواء خــال الســائل ســيقوم بهــذا بعــد جتميــع هــذا الســائل املتســاقط مــن اإلبــرة. بعــد جتميــع الســائل 
املتســاقط مــن اإلبــرة أو إعطــاء الــدواء ســيقوم الطبيــب بســحب اإلبــرة. وســيتم تنظيــف املنطقــة بالكحــول 

ومــن ثــم وضــع ضمــادة عليهــا. 

بعد إجراء الفحص 

بعــد انتهــاء إجــراءات فحــص الســائل الشــوكي، يحتــاج املريــض لاســتلقاء علــى ظهــره أو بطنــه مــع وجــود 
ــد يصــاب  ــى ســاعة. إذا نهــض بســرعة ق ــة إل ــدة 30 دقيق ــذا مل ــى هك ــن. يجــب أن يبق وســادة حتــت الورك
بصــداع شــديد. القــراءة، مشــاهدة التلفــاز، اللعــب بهــدوء، أمــور قــد تســاعد علــى البقــاء مســتلقياً يف الفراش. 

يجــب إزالــة الضمــاد عــن منطقــة الفحــص فيمــا بعــد )نفــس اليــوم( للســماح للهــواء مبامســة البقعــة التــي 
مت خالهــا عمــل الفحــص وذلــك لتلتئــم. إذا كان هنــاك ألــم يف الظهــر مــن املمكــن أن يأخــذ املريــض مســكن 
براســيتامول )بنــادول، ريفانــن(. ســيقوم الطبيــب باإلخبــار عــن اجلرعــة املناســبة. ســيقوم الطبيــب مبناقشــة 
نتائــج الفحــص مــع األهــل واملريــض. بعــض الفحوصــات قــد حتتــاج ملــدة يــوم لظهــور النتائــج وبعضهــا اآلخــر 

ــام.  ــاج مــن 2-3 أي قــد يحت

إذا كان هناك أي استفسار اسأل طبيبك 
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)Bone Marrow Aspiration & Biopsy( خزعة النخاع العظمي

النخــاع العظمــي هــو عبــارة عــن النســيج الرقيــق املوجــود يف منتصــف العديــد مــن العظــام يف اجلســم. وظيفــة 
النخــاع العظمــي هــي تكويــن خايــا الــدم. قــد حتتــاج لعمــل فحــص للنخــاع العظمــي لعــدة أســباب. ممكــن 
عمــل الفحــص للتأكــد مــن أن النخــاع العظمــي يقــوم بعمليــة إنتــاج خايــا الــدم كمــا يجــب، أو ملعرفــة فيمــا 
ــا الســرطانية، أو للتأكــد  ــا )ســرطان الــدم( أو للتأكــد مــن وجــود اخلاي ــاً باللوكيمي إذا كان الشــخص مصاب

مــن نتيجــة العــاج. 

ميكــن عمــل الفحــص للنخــاع العظمــي إمــا عــن طريــق البــزل أو عــن طريــق أخــذ خزعــة. البــزل هــي عبــارة عن 
ســحب عينــة مــن ســائل النخــاع بواســطة إبــرة وأمــا اخلزعــة فهــي عبــارة عــن إخــراج قطعــة صغيــرة صلبــة مــن 

النخــاع بواســطة إبــرة. غالبــاً نســتخدم عظــام الوركــن إلجــراء هــذه الفحوصات. 

االستعداد للفحص 

يجــري هــذا الفحــص عــادة حتــت التخديــر العــام. يجــب أن يكــون املريــض صائمــاً مــن منتصــف الليلــة 
الســابقة إلجــراء الفحــص. لــن يشــعر املريــض بــأي شــيء حتــت التخديــر. قــد يجــري هــذا الفحــص أحيانــاً 

ــي.  ــر املوضع حتــت التخدي

ــة  ــب بتحســس املنطق ــض باملوضــع املناســب لإلجــراء. ســيقوم الطبي ــم وضــع املري ــد إجــراء الفحــص يت عن
ــة املناســبة للفحــص.  ــار البقع ــر ليخت ــن الظه ــة م الســفلية اخللفي

بعــد ذلــك ســيقوم الطبيــب بلبــس القفــازات وتنظيــف منطقــة الظهــر بصابــون قاتــل للجراثيــم. يقــوم الطبيــب 
بعــد ذلــك بتغطيــة الظهــر بشرشــف ورقــي تــاركاً منطقــة صغيــرة إلجــراء الفحــص. 

الفحص 

ســيقوم الطبيــب بإدخــال إبــرة خاصــة خــال اجللــد املخــَدر إلــى النخــاع العظمــي. ســيقوم الطبيــب بســحب 
بعــض الســائل النخاعــي خــال محقنــة. هــذه هــي نهايــة إجــراءات فحــص ســائل النخــاع العظمــي عــن طريــق 

البــزل. 

يف بعــض األحيــان قــد يحتــاج األطبــاء ألخــذ خزعــة مــن النخــاع العظمــي. ســيتم أخــذ اخلزعــة بعــد إجــراء 
فحــص الســائل النخاعــي )البــزل(. ســيدخل الطبيــب اإلبــرة اخلاصــة مــرة أخــرى لســحب قطعــة صلبــة 
صغيــرة. هكــذا انتهــت عمليــة أخــذ اخلزعــة وســيخرج الطبيــب اإلبــرة. ســتجري عمليــة تنظيــف للظهــر 
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ــادة.  بواســطة الكحــول وســيتم وضــع ضم

بعد إجراء الفحص 

ســتتم دراســة عينــة النخــاع العظمــي حتــت املجهــر. بعــض الدراســات قــد تأخــذ ســاعة. ولكــن بعضهــا اآلخــر 
قــد يحتــاج لعــدة أيــام. ســيقوم الطبيــب مبناقشــة نتائــج الفحــص مــع األهــل واملريــض. 

يحــب إزالــة الضمــاد عــن طريــق الفحــص فيمــا بعــد )يف نفــس اليــوم( للســماح للهــواء مبامســة البقعــة التــي 
ــر مــن املمكــن أن يأخــذ املريــض  ــم يف الظه ــاك أل ــم. إذا كان هن ــك لتلتئ ــا عمــل الفحــص وذل مت مــن خاله

باراســيتامول )ريفانــن أو بنــادول(. ســيخبرك الطبيــب مــا هــي اجلرعــة املناســبة. 

إذا كان هناك أي استفسار اسأل طبيبك  
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