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معلومات عامة عن أورام األطفال الليمفاوية عدا هودجكين

أورام األطفــال الليمفاويــة عــدا هودجكــن أمــراض تــؤدي إلــى تكويــن خاليــا خبيثــة )ســرطانية( يف اجلهــاز 
الليمفــاوي. اجلهــاز الليمفــاوي هــو جــزء مــن جهــاز املناعــة ويتكــون ممــا يلــي: 

الليمــف )الســائل الليمفــاوي(: ســائل شــفاف عــدمي اللــون ينتقــل عبــر اجلهــاز الليمفــاوي ويحمــل  	
كريــات دم بيضــاء تســمى الكريــات الليمفاويــة. حتمــي الكريــات الليمفــاوي اجلســم مــن العــدوى 

ومنــو األورام. 

األوعية الليمفاوية: شبكة من األنابيب الدقيقة جتمع السائل الليمفاوي من أجزاء اجلسم. 	

الســائل  	 املوجــودة يف  املــواد  الفاصوليــاء تصفــي  تشــبه  تكوينــات صغيــرة  الليمفاويــة:  العقــد 
الليمفــاوي وتســاعد علــى مقاومــة العــدوى واملــرض. توجــد العقــد الليمفاويــة علــى طــول شــبكة 
األوعيــة الليمفاويــة املنتشــرة يف جميــع أنحــاء اجلســم. توجــد مجموعــات مــن العقــد الليمفاويــة 

ــة والبطــن وأصــل الفخــذ.  حتــت اإلبطــن ويف احلــوض والرقب

الطحــال: عضــو ينتــج الكريــات الليمفاويــة ويصفــي الــدم ويخــزن كريــات الــدم ويتلــف كريــات الــدم  	
القدميــة. يقــع يف اجلانــب األيســر مــن البطــن قــرب املعــدة. 

الغــدة الزعتريــة: عضــو تنمــو فيــه الكريــات الليمفاويــة وتتضاعــف. تقــع الغــدة الزعتريــة يف  	
منطقــة الصــدر خلــف عظــم القــص. 

اللوزتــان: كتلتــان صغيرتــان مــن نســيج ليمفــاوي تقعــان يف مؤخــرة احللــق. تنتــج اللوزتــان كريــات  	
ليمفاويــة. 

نخــاع العظــم: نســيج رخــو إســفنجي يف وســط العظــام الكبيــرة. ينتــج نخــاع العظــم خاليــا دم  	
بيضــاء وخاليــا دم حمــراء وصفائــح دمويــة.

ألن النســيج الليمفــاوي موجــود يف جميــع أنحــاء اجلســم. فــان ورم عــدا هودجكــن الليمفــاوي قــد  	
يبــدأ يف أي جــزء مــن اجلســم وينتشــر إلــى أي نســيج أو عضــو يف اجلســم. 

قــد تصيــب األورام الليمفاويــة عــدا هودجكــن األطفــال والكبــار. إال أن معاجلــة األطفــال تختلــف  	
عــن معاجلــة الكبــار.
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توجد ثالثة أنواع رئيسية من أورام األطفال الليمفاوية عدا هودجكين. 

يحــدد نــوع الــورم الليمفــاوي مــن خــالل شــكل اخلاليــا. يوجــد ثالثــة أنــواع رئيســية مــن أورام األطفــال 
اليمفاويــة عــدا هودجكــن. 

األورام األرومية الليمفاوية.  	

األورام الليمفاويــة صغيــرة اخلاليــا غيــر املنفطــرة )ورم »بيركيــت« الليمفــاوي أو ورم ليمفــاوي  	
ــر »بيركــت«(.  غي

األورام الليمفاوية كبيرة اخلاليا. 	

ــة لــأورام الليمفاويــة عنــد األطفــال عــدا هودجكــن مشــاكل يف التنفــس وانتفــاخ  تشــمل األعــراض احملتمل
العقــد الليمفاويــة

ــة عــدا هودجكــن أو حــاالت أخــرى. يجــب  ــال عــن األورام الليمفاوي ــد األطف ــج هــذه األعــراض عن ــد تنت ق
ــة:  ــن املشــاكل التالي ــد حــدوث أي م ــب عن استشــارة الطبي

ضيق أو صعوبة يف التنفس.  	

أزيز أو أصوات تنفس مرتفعة الطبقة.  	

انتفاخ الرأس أو الرقبة أو البطن.  	

صعوبة البلع. 	

انتفاخ غير مؤلم للعقد الليمفاوية يف الرقبة أو حتت اإلبط أو املعدة أو أصل الفخذ.  	

حمى مجهولة السبب.  	

انخفاض الوزن لسبب مجهول.  	

تعرق ليلي 	
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تستخدم فحوص الجسم والجهاز الليمفاوي لتقصي )الكشف عن( أورام 

األطفال الليمفاوية عدا هودجكين وتشخيصها. 

قد تستخدم الفحوص واإلجراءات التالية: 

الفحــص اجلســماني والتاريــخ املرضــي: فحــص اجلســم للتحقــق مــن املؤشــرات العامــة للصحــة. . 	
مبــا يف ذلــك تقصــي مؤشــرات وجــود مــرض. كاألورام أو أي شــيء يبــدو شــاذاً. إضافــة إلــى معرفــة 

عــادات املريــض الصحيــة واألمــراض التــي ســبق أن أصيــب بهــا. 

ــا أو أنســجة لفحصهــا حتــت املجهــر وتقصــي مؤشــرات الســرطان. ميكــن . 	 ــة: اســتئصال خالي خزع
إجــراء أي مــن اخلزعــات التاليــة: 

خزعة استئصالية: استئصال كتلة أو عقدة ليمفاوية أو نسيج مشكوك فيه بالكامل. 	

خزعة شقية أو خزعة لبية: استئصال جزء من كتلة وعقدة ليمفاوية أو نسيج مشكوك فيه.  	

خزعــة إبريــة أو الســحب بإبــرة دقيقــة: اســتئصال عينــة كتلــة وعقــدة ليمفاويــة أو نســيج مشــكوك  	
فيــه باســتخدام إبــرة. 

خزعــة وشــفط نخــاع العظــم: اســتئصال قطعــة صغيــرة مــن عظــم ودم ونســيج نخــاع العظــم  	
ــورك يفحــص اختصاصــي األنســجة العينــة حتــت املجهــر للبحــث عــن  ــرة يف عظــم ال بإدخــال إب

خاليــا ســرطان. 

بــزل الصــدر: إزالــة ســائل مــن التجويــف احمليــط بالرئــة بواســطة إبــرة تدخــل بــن األضــالع. يفحــص . 	
اختصاصــي علــم األمــراض أنســجة الســائل حتــت املجهــر للبحــث عــن خاليــا ســرطان. 

 تصويــر الصــدر باألشــعة الســينية: صــورة أشــعة لأعضــاء والعظــام املوجــودة داخــل الصــدر. . 	
ــة  ــى الفليــم مكون األشــعة الســينية أشــعة ذات طاقــة عاليــة تســتطيع أن تختــرق اجلســم وتســقط عل

صــورة ملناطــق داخــل اجلســم. 

التصويــر املقطعــي )CT Scan(: إجــراء يســتخدم اللتقــاط سلســلة مــن الصــور التفصيليــة ملناطــق . 	
داخــل اجلســم. تلتقــط مــن زوايــا مختلفــة. تتكــون الصــور بواســطة كمبيوتــر يتصــل بجهــاز األشــعة. قــد 
حتقــن صبغــة يف الوريــد أو تبلــع لتســاعد علــى اظهــار األعضــاء أو األنســجة بوضــوح أكثــر. ويســمى 

هــذا اإلجــراء أيضــاً التصويــر الكمبيوتــري. أو التصويــر احملــوري املقطعــي الكمبيوتــري. 
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تؤثر عوامل معينة على التنبؤ بفرصة الشفاء وخيارات المعالجة

يعتمد التنبؤ بفرصة الشفاء واملعاجلة على ما يلي: 

مرحلة السرطان.  	

عدد األماكن التي انتشر إليها السرطان خارج العقد الليمفاوية.  	

نوع الورم الليمفاوي. 	

الوضع الصحي العام للمريض.  	

مراحل أورام األطفال الليمفاوية عدا هودجكين

بعــد تشــخيص أورام األطفــال الليمفاويــة عــدا هودجكــن. جتــري فحــوص ملعرفــة مــا إذا انتشــر الســرطان يف 
اجلهــاز الليمفــاوي أو إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم. 

تســمى العمليــة املســتخدمة للتحقــق مــن انتشــار خاليــا الســرطان يف اجلهــاز الليمفــاوي أو إلــى أجــزاء أخــرى 
مــن اجلســم بتحديــد املراحــل. وحتــدد مرحلــة املــرض مــن خــالل املعلومــات التــي جتمــع خــالل عمليــة حتديــد 
املرحلــة. مــن املهــم معرفــة املرحلــة لوضــع خطــة املعاجلــة. تســتخدم بعــض فحــوص تشــخيص أورام األطفــال 

الليمفاويــة عــدا هودجكــن لتحديــد مرحلــة املــرض أيضــاً.

 قد تستخدم الفحوص واإلجراءات التالية يف عملية حتديد املرحلة: 

الفحــص اجلســماني والتاريــخ املرضــي: فحــص اجلســم للتحقــق مــن املؤشــرات العامــة للصحــة. . 	
مبــا يف ذلــك تقصــي مؤشــرات وجــود مــرض. كاألورام أو أي شــيء يبــدو شــاذاً. إضافــة إلــى معرفــة 

عــادات املريــض الصحيــة واألمــراض التــي ســبق أن أصيــب بهــا. 

تعداد كامل للدم )CBC(: إجراء يتم خالله سحب عينة دم والتحقق مما يلي: . 	

عدد خاليا الدم احلمراء وخاليا الدم البيضاء والصفائح الدموية.  	

كمية خضاب الدم »الهيموجلوبن« )البروتن الذي ينقل األكسجن( يف خاليا الدم احلمراء.  	

	 .)ESR( نسبة تكدس خاليا الدم احلمراء يف عينة الدم

	 .)LDH( فحص مؤشر الورم
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دراســات كيميــاء الــدم: إجــراء تفحــص خاللــه عينــة دم لقيــاس كميــات مــواد معينــة تفرزهــا بعــض . 	
األعضــاء واألنســجة يف اجلســم. قــد يكــون وجــود كميــة غيــر عاديــة مــن مــادة مــا )أكثــر أو أقــل مــن 

املعتــاد( مؤشــراً علــى وجــود مــرض يف العضــو أو النســيج الــذي ينتجهــا. 

تصوير الصدر باألشعة السينية: مت احلديث عنه مسبقا. 	

التصوير املقطعي )CT Scan(: مت احلديث عنه مسبقا . 	

تصويــر باملوجــات فــوق الصوتيــة: إجــراء ترتــد خاللــه موجــات صوتيــة ذات طاقــة عاليــة )فــوق . 	
صوتيــة( عــن أنســجة وأعضــاء وتنتــج أصــداء. تكــون األصــداء ألنســجة اجلســم تســمى »مخطــط 

الصــدى«. 

ــون )PET(: إجــراء يســتخدم للبحــث عــن . 	 ــاث البزت ــتخدام انبع ــي باس ــعاعي طبق تصويــر ش
خاليــا ورم خبيــث يف اجلســم. حتقــن كميــة صغيــرة مــن اجللوكــوز املشــع )ســكر( يف أحــد األوردة. يتــم 
املســح الضوئــي حــول اجلســم وينتــج صــوراً ملناطــق اجلســم التــي تســتخدم اجللوكــوز. تظهــر خاليــا 
الــورم اخلبيثــة أكثــر إضــاءة يف الصــورة ألنهــا أكثــر نشــاطاً ومتتــص كميــة جلوكــوز أكبــر مــن الكميــة 

التــي متتصهــا اخلاليــا العاديــة. 

خزعة وشفط نخاع العظم: مت احلديث عنها مسبقا. 	

مســح العظــم: إجــراء يســتخدم للتحقيــق مــن وجــود خاليــا ســريعة االنقســام. كخاليــا الســرطان. يف . 	
العظــم حتقــن كميــة صغيــرة مــن مــادة مشــعة يف الوريــد فتنتقــل مــن خــالل مجــرى الــدم وتتجمــع يف 

العظــام ويتــم تتبعهــا بواســطة ماســح ضوئــي. 

التصويــر بالرنــن املغناطيســي )MRI(: إجــراء يســتخدم مغناطيــس وموجــات الســلكية وكمبيوتــر . 		
ــر  ــة ملناطــق داخــل اجلســم. يســمى هــذا اإلجــراء أيضــاً التصوي ــاج سلســلة مــن الصــور التفصيلي إلنت

ــووي.  بالرنــن املغناطيســي الن
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تنظيــر داخلــي: إجــراء لفحــص أعضــاء وأنســجة داخــل اجلســم لتقصــي وجــود مناطــق شــاذة. يدخــل . 		
قســطار )أنبــوب طويــل ومضــاء( مــن خــالل شــق يف اجللــد أو فتحــه يف اجلســم. كالفــم. ميكــن أخــذ 

عينــات نســيج وعقــد ليمفاويــة للخزعــة. 

مراحل األورام الليمفاوية عند األطفال عدا هودجكين: 

ــة . 	 ــدة ليمفاوي ــة واحــدة أو عق ــر هودجكــن يف منطق ــاوي غي ــال الليمف ــة 	: يوجــد ورم األطف املرحل
واحــدة خــارج البطــن أو الصــدر. 

املرحلة 	: يوجد ورم األطفال الليمفاوي غير هودجكن يف:. 	

منطقتــن أو أكثــر أو يف العقــد الليمفاويــة يف أحــد جانبــي احلجــاب احلاجــز )العضلــة الرقيقــة  	
املوجــودة حتــت الرئتــن التــي تقســم جتويــف الصــدر والبطــن وتســاعد يف التنفــس(. 

بــدأ يف املعــدة واألمعــاء ومت اســتئصاله كليــاً باجلراحــة. وقــد تكــون العقــد الليمفاويــة يف املنطقــة  	
مصابــة بالســرطان أو غيــر مصابــة. 

املرحلة 	: يوجد ورم األطفال الليمفاوي غير هودجكن يف: . 	

مناطق أو عقد ليمفاوية على جانبي احلجاب احلاجز.  	

بدأ يف الصدر.  	

أكثر من مكان يف البطن.  	

املنطقة احمليطة بالعمود الفقري.  	

املرحلــة 	: يوجــد ورم األطفــال الليمفــاوي غيــر هودجكــن يف نخــاع العظــم أو الدمــاغ أو احلبــل . 	
ــن اجلســم.  ــد يوجــد الســرطان أيضــاً يف أجــزاء أخــرى م الشــوكي. ق

ــود يف  ــه. وقــد يع ــد معاجلت األورام الليمفاويــة العائــدة عنــد األطفــال عــدا هودجكــن: هــو ســرطان عــاد بع
اجلهــاز الليمفــاوي أو جــزء آخــر مــن اجلســم.

6



ملخص خيارات المعالجة:

يجــب وضــع خطــة معاجلــة األطفــال املصابــن بــأورام ليمفاويــة عــدا هودجكــن مــن قبــل فريــق مــن األطبــاء 
املتمرســن يف معاجلــة ســرطان األطفــال. 

سيشــرف علــى معاجلــة طفلــك اختصاصــي أورام أطفــال. وهــو طبيــب مختــص يف معاجلــة األطفــال املصابــن 
بالســرطان. قــد يحيلــك اختصاصــي أورام األطفــال إلــى أطبــاء آخريــن يتمتعــون بخبــرة ودرايــة يف معاجلــة 
األطفــال املصابــن بــورم عــدا هودجكــن الليمفــاوي ومختصــن يف مجــاالت طبيــة أخــرى. قــد يشــمل هــذا 

اختصاصــن يف املجــاالت التاليــة:

اختصاصي أورام أطفال.  	

اختصاصي معاجلة أورام باألشعة.  	

جراح أطفال. 	

اختصاصي تصوير باألشعة.  	

ممرضة مختصة يف األطفال.  	

اختصاصي إعادة تأهيل.  	

اختصاصي نفساني.  	

مرشد اجتماعي.  	
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تستخدم 3 أنواع من المعالجة القياسية اعتمادا على نوع السرطان ومرحلته: 

املعاجلــة الكيماويــة: املعاجلــة الكيماويــة هــي معاجلــة الســرطان باســتخدام األدويــة إليقــاف منــو . 	
خاليــا الســرطان. إمــا بقتــل اخلاليــا أو بوقــف انقســامها. قــد تعطــى املعاجلــة الكيماويــة عــن طريــق 
ــا  ــى خالي ــدم وتســتطيع أن تصــل إل ــة مجــرى ال ــد أو العضــل. تدخــل األدوي ــن يف الوري ــم أو حتق الف
الســرطان يف جميــع أنحــاء اجلســم )معاجلــة جهازيــة(. وقــد يوضــع العــالج الكيمــاوي مباشــرة يف 
العمــود الفقــري )معاجلــة كيماويــة يف الســائل الشــوكي( أو عضــو أو جتويــف يف اجلســم كالبطــن. 
تؤثــر األدويــة بشــكل رئيســي علــى خاليــا الســرطان يف تلــك املناطــق. قــد تســتخدم املعاجلــة الكيماويــة 
يف الســائل الشــوكي ملعاجلــة أورام األطفــال الليمفاويــة عــدا هودجكــن التــي انتشــرت إلــى الدمــاغ أو 
ميكــن أن تنتشــر إليــه. أو قــد تســتخدم ملنــع انتشــارها إلــى الدمــاغ وتســمى معاجلــة حتصينيــة للجهــاز 
ــة املشــتركة )املختلطــة( وهــي معاجلــة باســتخدام  ــوع املعاجلــة الكيماوي ــاك ن ــي املركــزي. وهن العصب

مضاديــن للســرطان أو أكثــر. 

)املعاجلــة باألشــعة(: املعاجلــة باألشــعة هــي معاجلــة الســرطان بواســطة أشــعة ســينية ذات طاقــة . 	
عاليــة أو أنــواع أخــرى مــن األشــعة لقتــل خاليــا الســرطان. يوجــد نوعــان مــن املعاجلــة باألشــعة. 
خارجيــة: وتســتخدم جهــازاً خــارج اجلســم لتســليط األشــعة علــى الســرطان. داخليــة: وتســتخدم مــادة 
مشــعة مغلفــة يف إبــر أو حبــوب أو أســالك أو قســاطر توضــع مباشــرة يف الســرطان أو قربــه. املعاجلــة 
باألشــعة تعطــى ملرضــى معينــن لهــم احتياجــات عالجيــة خاصــة، ويف معظــم حــاالت أورام األطفــال 

الليمفاويــة عــدا هودجكــن ال حتتــاج للعــالج باألشــعة. 

جرعــة معاجلــة كيماويــة كبيــرة مــع زراعــة خاليــا أساســية )جذعيــة(: هــذه املعاجلــة . 	
طريقــة إلعطــاء جرعــات كبيــرة مــن املعاجلــة الكيماويــة واســتبدال اخلاليــا املكونــة للــدم التــي اتلفتهــا 
معاجلــة الســرطان. تؤخــذ اخلاليــا األساســية )خاليــا دم غيــر ناضجــة( مــن دم أو نخــاع عظــم املريــض 
أو املتبــرع وجتمــد وتخــزن. بعــد انتهــاء املعاجلــة الكيماويــة. تــذاب اخلاليــا األساســية املخزنــة وتعــاد 
إلــى املريــض باحلقــن البطــيء. تنمــو هــذه اخلاليــا األساســية املعــاد حقنهــا )وتتجــدد( يف خاليــا دم 
ــة رجــوع املــرض أو عــدم االســتجابة بواســطة  ــه يف حال ــم اللجــوء إلي ــل هــذا اإلجــراء يت اجلســم، مث
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العــالج الكيمــاوي. 

املعاجلــة باألضــداد وحيــدة النســيلة )Monoclonal antibodies(: مثــل )ديتوكســيماب( وهــو . 	
دواء معــد لعــالج األورام الليمفاويــة عــدا هودجكــن، وقــد يعطــى لوحــده أو بالدمــج مــع املعاجلــة 

ــة. الكيماوي

خيارات معالجة أورام األطفال الليمفاوية:

أورام األطفال األرومية الليمفاوية. املرحلتان 1 و2:

قد تتضمن املعاجلة القياسية ملرحلتي أورام األطفال الرومية الليمفاوية 1 و2 ما يلي: 

معاجلة كيماوية مشتركة )مختلطة(  	

معاجلــة كيماويــة مشــتركة )مختلطــة( مــع معاجلــة حتصينيــة للجهــاز العصبــي املركــزي )معاجلــة  	
كيماويــة داخــل الســائل الشــوكي لــأورام التــي تبــدأ يف الــرأس والرقبــة(. 

أورام األطفال الليمفاوية العائدة 

قد تتضمن املعاجلة القياسية ألورام األطفال األرومية الليمفاوية العائدة ما يلي: 

جرعة معاجلة كيماوية كبيرة مع زراعة خاليا أساسية )جذعية(.  	

معاجلــة كيماويــة مشــتركة )مختلطــة( مــع معاجلــة حتصينيــة للجهــاز العصبــي املركــزي )معاجلــة  	
كيماويــة داخــل الســائل الشــوكي( أو بدونهــا. 
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خيارات معالجة أورام األطفال الليمفاوية صغيرة الخاليا غير المنفطرة

أورام األطفال الليمفاوية صغيرة اخلاليا غير املنفطرة. املرحلتان  1 و2:

قــد تتضمــن املعاجلــة القياســية ملرحلتــي أورام األطفــال الليمفاويــة صغيــرة اخلاليــا غيــر املنفطــرة )بيركيــت 
وغيــر بيركيــت( 1 و2 مــا يلــي: 

معاجلة كيماوية مشتركة )مختلطة(  	

معاجلــة كيماويــة مشــتركة )مختلطــة( مــع معاجلــة حتصينيــة للجهــاز العصبــي املركــزي )معاجلــة  	
كيماويــة داخــل الســائل الشــوكي لــأورام التــي تبــدأ يف الــرأس والرقبــة(. 

أورام األطفال الليمفاوية صغيرة اخلاليا غير املنفطرة. املرحلتان 3 و4 

قــد تتضمــن املعاجلــة القياســية ملرحلتــي أورام األطفــال الليمفاويــة صغيــرة اخلاليــا غيــر املنفطــرة )بيركيــت 
وغيــر بيركيــت( 3 و4 مــا يلــي: 

معاجلــة كيماويــة مشــتركة )مختلطــة( مــع معاجلــة حتصينيــة للجهــاز العصبــي املركــزي )معاجلــة  	
كيماويــة داخــل الســائل الشــوكي لــأورام التــي تبــدأ يف الــرأس والرقبــة(. 

أورام األطفال الليمفاوية صغيرة اخلاليا غير املنفطرة العائدة:

قــد تتضمــن املعاجلــة القياســية ألورام األطفــال الليمفاويــة صغيــرة اخلاليــا غيــر املنفطــرة العائــدة عنــد مــا 
يلــي: 

جرعــة معاجلــة كيماويــة مشــتركة )مختلطــة( كبيــرة مــع معاجلــة حتصينيــة للجهــاز العصبــي  	
املركــزي )معاجلــة كيماويــة داخــل الســائل الشــوكي(. 

جرعة معاجلة كيماوية كبيرة مع زراعة خاليا أساسية )جذعية(.  	
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خيارات معالجة أورام األطفال الليمفاوية كبيرة الخاليا 

أورام األطفال الليمفاوية كبيرة اخلاليا املرحلتان 1 و2:

قد تتضمن املعاجلة القياسية ملرحلتي أورام األطفال الليمفاوية كبيرة اخلاليا 1 و2 ما يلي: 

معاجلة كيماوية مشتركة )مختلطة(.  	

معاجلــة كيماويــة مشــتركة )مختلطــة( مــع معاجلــة حتصينيــة للجهــاز العصبــي املركــزي )معاجلــة  	
كيماويــة داخــل الســائل الشــوكي لــأورام التــي تبــدأ يف الــرأس والرقبــة(.

أورام األطفال الليمفاوية كبيرة اخلاليا املرحلتان 3 و4: 

قد تتضمن املعاجلة القياسية ملرحلتي أورام األطفال الليمفاوية كبيرة اخلاليا 1 و2 ما يلي: 

معاجلــة كيماويــة مشــتركة )مختلطــة( مــع معاجلــة حتصينيــة للجهــاز العصبــي املركــزي )معاجلــة  	
كيماويــة داخــل الســائل الشــوكي(.

أورام األطفال الليمفاوية كبيرة اخلاليا العائدة 

قد تتضمن املعاجلة القياسية ملرحلتي أورام األطفال الليمفاوية كبيرة اخلاليا العائدة ما يلي: 

جرعــة معاجلــة كيماويــة مشــتركة )مختلطــة( كبيــرة مــع معاجلــة حتصينيــة للجهــاز العصبــي  	
املركــزي. 

جرعة معاجلة كيماوية كبيرة مع زراعةخاليا أساسية )جذعية(.  	

معاجلة باألشعة ملرضى معينن. 	

 معاجلة كيماوية بعامل واحد.  	
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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 حالــة تعــرض الطفــل إلــى جــدري املــاء، احلــزام النــاري، احلصبــة، احلصبــة األملانيــة أو التهــاب  	
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.  	

كيفية الوقاية من العدوى

املرضــى املصابــن بالســرطان معرضــن أكثــر لإلصابــة بالعــدوى. هــذه العــدوى قــد تكــون مؤذيــة وأصعــب 
للمعاجلــة مــن العــدوى يف مرضــى املستشــفيات األخــرى. أحــد األســباب التــي جتعــل العــدوى مختلفــة هــي 
ــا  ــي نحتاجه ــدم البيضــاء الت ــات ال ــل عــدد كري ــا تقلي ــي ميكنه ــة والت ــزة املتبع ــة املــرض واملعاجلــة املرك نوعي

ملكافحــة العــدوى )أي خفــض املناعــة(.

ــد. لهــذه  ــى مكافحــة العــدوى بشــكل جي ــر قــادر عل ــك غي ــاك أوقــات خــالل املعاجلــة ســيكون فيهــا طفل هن
األســباب مــن الضــروري العمــل علــى احلــد مــن العــدوى ومحاولــة الوقايــة منهــا خــالل فتــرة إقامــة الطفــل 

ــز.  يف املرك
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غســل اليديــن هــو العنصــر األهــم يف عمليــة احلــد والوقايــة مــن العــدوى: أغســل يديــك. أفريكهــا  	
جيــداً. قبــل وبعــد الدخــول إلــى غرفــة طفلــك. أغســل يديــك بعــد ملــس أشــياء يوجــد عليهــا عــدد 
كبيــر مــن اجلراثيــم مثــل أوعيــة التبــول واحلمامــات مثــاًل. أيضــا أغســل يديــك بعــد ملــس أشــياء 
عليهــا دم أو أي ســائل مــن اجلســم. طريقــة االتصــال عــن طريــق اليــد هــي الطريقــة األكثــر شــيوعاً 

لنقــل اجلراثيــم. 

تعتبــر األمــراض املعديــة تهديــداً جلميــع املرضــى. يجــب عــدم  	 التعــرض لألمــراض املعديــة: 
الســماح لأشــخاص احلاملــن ملــرض معــدي بدخــول قســم املبيــت لأطفــال أو القيــام بزيــارات 

يف املستشــفى. 

األلعــاب التــي تؤخــذ لغرفــة املريــض تتجمــع عليــا اجلراثيــم ســريعًا: نــادراً مــا جنــد هــذه اجلراثيــم  	
يف البيــت. الرجــاء إبقــاء فقــط لعبتــن أو ثــالث يف غرفــة املستشــفى. أحضــر ألعــاب ذات أســطح 
صلبــة والتــي مــن املمكــن غســلها قبــل أخذهــا إلــى البيــت. )يكثــر تواجــد اجلراثيــم يف األلعــاب 
املصنوعــة مــن القمــاش واحملشــوة، لذلــك مــن األفضــل أن تتــرك يف البيــت ويجــب اعــادة غســيلها 
باســتمرار(. إذا كان مــن الضــروري جــداً وجــود بطانيــة أو لعبــة محشــوة معينــة مــع الطفــل. قــم 
بغســلها قبــل أخذهــا لغرفــة الطفــل وقبــل مغــادرة املستشــفى )األلعــاب التــي ال ميكــن أن تغســل أو 

تنظــف يجــب أن ال توجــد يف غرفــة الطفــل(. 

قــد يقــوم اآلبــاء بتنــاول وجبــات مــع طفلهــم يف غرفتــه: هــذا الطعــام يجــب أن يرمــى بعــد بقائــه  	
ســاعة يف غرفــة الطفــل 

ال حتــاول االســتلقاء مــع طفلــك علــى الســرير: حــاول إبقــاء عــدد اجلراثيــم قليــل يف محيــط نــوم  	
الطفــل وخصوصــاً حــول وجهــه. 

يف حالــة مرضــك قــد ينتقــل املــرض لطفلــك: أســأل الطبيــب أو املمرضــة فيمــا إذا كان هنــاك  	
ــا  خطــوات خاصــة يجــب اتباعه

بعــض حــاالت العــدوى يســهل انتقالهــا مــن مريــض آلخــر: إذا أصيــب طفلــك بأحــد هــذه احلــاالت  	
فســيوضع يف قســم العــزل. يف الوقــت ســيقوم الطبيــب واملمــرض بإعطائــك تعليمــات خاصــة حتــى 

ال يتــم انتقــال العــدوى ملريــض آخــر. 
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عالمات االلتهاب 

أخبرطبيبك على الفور إذا كان هناك: 

ــط. أو درجــة حــرارة 38.5  	 ــى مقاســه مــن حتــت اإلب ــة أو أعل حــرارة: درجــة 38 م○ درجــة مئوي
درجــة مئويــة مقاســه عــن طريــق الفــم. احلــرارة هــي دائمــاً عالمــة علــى وجــود التهــاب. وأحيانــا 

قــد تكــون هــي العالمــة الوحيــدة. 

سعال أو تنفس سريع.  	

سيالت يف األنف.  	

إسهال.  	

ألم يف البطن.  	

صداع وتصلب يف العنق.  	

بثور، حكة أو جلد متحسس.  	

وجع يف األذن.  	

ألم يف احللق.  	

حتسس أو ألم حول منطقة الشرج.  	

أبقي الطفل بعيدًا عن: 

أي شخص ميثل خطورة أو حامل لعدوى.  	

التجمعات.  	

برك وإمكان السباحة. اال إذا أعطى الطبيب تصريحاً بذلك.  	

احليوانات.  	

احليوانات املنزلية الغير ملقحة.  	
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أخبر الطبيب في الحال إذا كان أحد المحيطين بالطفل: 

مصاباً بجدري ماء، أو احلزام الناري.  	

مصاباً باحلصبة من أي نوع )احلصبة األملانية أو احلصبة العادية(.  	

مصاباً بالتهاب الكبد )اليرقان(.  	

التطعيم 

طفلــك يجــب أن ال يعطــى مطاعيــم »حيــة« مثــل مطاعيــم اجلــدري، النــكاف أو احلصبــة إل إذا  	
أعطــي املطعــوم مبوافقــة طبيبــك. 

ميكــن للطفــل أخــذ حقــن شــلل األطفــال إذا وافــق طبيبــك علــى ذلــك. ولكــن ال ميكــن أخــذ املطعــوم  	
الفمــي )الــذي يعطــى بالفــم( يجــب إبقــاء الطفــل بعيــداً عــن األطفــال الذيــن تلقــوا املطعــوم الفمــي 

لشــلل األطفــال خــالل األســبوعن الســابقن. 

	  ،Hib والتهــاب الســحايا ،B جرعــات الدفتيريــا: الســعال الديكــي، والكــزاز، التهــاب الكبــد الوبائــي
ميكــن إعطاؤهــا حســب اجلــدول املقــرر. 

النظافة

يجب إبقاء الطفل ومالبسه وألعابه. واألشياء احمليطة من حوله نظيفة قدر املستطاع. 	
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األغذية المقترحة لتقرحات الفم

ــق.  ــم يف احلل ــة وأل ــى حــدوث تقرحــات الفــم وضعــف اللث ــؤدي العــالج باألشــعة والعــالج الكيمــاوي إل قــد ي
هنــاك أغذيــة معينــة ممكــن أن تثيــر الفــم الضعيــف وجتعــل عمليــة البلــع واملضــغ صعبــة. ولكــن مــن املمكــن أن 

جتعــل عمليــة تنــاول الطعــام أســهل إلبنــك باالختيــار الدقيــق للطعــام والعنايــة اجليــدة بفــم طفلــك. 

قائمة اقتراحات التي من املمكن أن تساعد: 

أطبخ الطعام حتى يصبح لينا وطري.  	

قطع الطعام إلى قطع صغيرة.  	

اخلط الطعام مع زيت وصلصات جلعل الطعام أسهل للبلع.  	

جــرب الطعــام الطــري واللطيــف والســهل البلــع مثــل الشــوربات، البيــض، املعكرونــة، أطبــاق اجلنب،  	
منتجــات احلليب والســوائل. 

قائمة الغذاء الخالية من البكتيريا 

األطعمة التي مينع تناولهااألطعمة التي يسمح تناولهامجموعة الغذاء
 املشروبات ذات احلجم الكبير - اللتراملشروبات التي تعبأ لفرد واحداملشروبات

 اخلبز ومنتجات
احلبوب

 جميعها ما عدا التي حتتوي على فواكه
مجففة

جميع التي حتتوي على فواكه مجففة أو مكسرات

النيء أو غير املطبوخ جيداًيسمح بتناوله إذا كان مسلوقا أو مقلي جيداًالبيض
 جميع اللحوم املطبوخة جيداً أو املعلبة،اللحوم

 األسماك واأللبان
اللحوم غير املطبوخة جيداً، السمك املدخن البارد

جميعها ممنوعةجميعها ممنوعةاملكسرات
 البوظة املغلفة التي تعبأ لفرد واحد، احلليباحلليب

احملفف واملبستر، اللنب واجلبنة
 احلليب غير املبستر وغير املغلي، اللنب املجمد،

البوظة املكشوفة
 املعلبة واملطبوخة، املوز الطازج، البرتقال،الفواكه، العصير

البطيخ أو أي فواكه ذات قشرة سميكة
 العنب، التفاح، االجاص، التوت، املشمش، النكترين،

أو أي فواكه ذات قشرة رقيقة، الفواكه املجففة
اخلضراوات غير املطبوخةجميع اخلضراوات املطبوخة، املخلالتاخلضراوات

 الزيوت، الزبدة، مبيض القهوة، املارجرين،الدهنيات
املايونيز

البيض النيء

 جميعها ما عدا التي حتتوي فواكه مجففةاحللويات
أو طازجة

 احللويات التي حتفظ لفترة خارج الثالجة وحتتوي
على كرميات العسل غير املبستر
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أستخدم الطعام املخفوق أو املهروس.  	

دع طفلك يستخدم املصاصة للبلع.  	

إذا كان البلع صعبا. دع طفلك يحني رأسه لأمام أو للخلف. 	

قدم الطعام بارداً أو بدرجة حرارة الغرفة.  	

دع طفلــك يغســل فمــه باملــاء مــرات عديــدة للتخلــص مــن آثــار الطعــام والبكتيريــا ليعــزز الشــفاء  	
بســرعة. 

إذا كان الفم واللثة متقرحة من املمكن أن يوصي لك الطبيب مبنتج خاص لتنظيف األسنان.  	

األغذية التي يجب تجنبها: 

األطعمة التي حتوي على البذور واحلبوب. 	

اللحوم املبهرة واألطعمة املبهرة.  	

زبدة الفستق.  	

األغذية النيئة القاسية واخلشنة مثل الزهرة.  	

البهارات القوية مثل الفلفل األحمر، والثوم، واملخلل.  	

األطعمة احلمضية مثل عصير البرتقال.  	

املشروبات الباردة أو احلارة.  	

شوربة البندورة واألغذية التي حتتوي على البذور املطبوخة.  	

األطعمة الصلبة املطبوخة.  	

األغذية الصلبة التي تتكسر أو ذات القشرة الصلبة مثل خبز التوست.  	

األطعمة الناشفة مثل املعجنات. 	
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)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 عــالج. 

االســتعداد للخزعــة: يجــري هــذا الفحــص حتــت التخديــر العــام. يجــب أن يكــون املريــض صائمــاً مــن منتصف 
الليلــة الســابقة إلجــراء الفحــص. لــن يشــعر املريــض بــأي شــيء 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. 

أثنــاء اخلزعــة: ســيقوم الطبيــب بإدخــال إبــرة خاصــة خــالل اجللــد املَخــدر إلــى الســائل الشــوكي. قــد يحــس 
املريــض بضغــط عنــد دخــول اإلبــرة إذا كان اإلجــراء حتــت التخديــر املوضعــي، يجــب أن يبقــى املريــض هادئــاً 
خــالل هــذه الفتــرة لــن يشــعر بألــم بعــد ذلــك. الســائل الشــوكي – والــذي يشــبه املــاء – ســيبدأ بالتنقيــط مــن 
اإلبــرة يف مكانهــا الصحيــح. إذا احتــاج الطبيــب لوضــع دواء خــالل 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. 

بعــد اخلزعــة: بعــد انتهــاء إجــراءات فحــص الســائل الشــوكي. يحتــاج املريــض لالســتلقاء علــى ظهــره أو بطنــه 
مــع وجــود وســادة حتــت الوركــن. يجــب أن يبقــى هكــذا ملــدة 30 دقيقــة إلــى ســاعة. إذا نهــض بســرعة قــد 
يصــاب بصــداع شــديد )القــراءة، مشــاهدة التلفــاز، اللعــب بهــدوء، أمــور قــد تســاعد علــى البقــاء مســتلقياً 

يف الفــراش(. 

يجــب إزالــة الضمــاد عــن منطقــة الفحــص فيمــا بعــد )نفــس اليــوم( للســماح للهــواء مبالمســة البقعــة التــي 
مت خاللهــا 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
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 )Bone Marrow Aspiration & Biopsy( بزل أو خزعة النخاع العظمي

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

مــن نتيجــة العــالج. 

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. 

االســتعداد للخزعــة: يجــري هــذا الفحــص عــادة حتــت التخديــر العــام. يجــب أن يكــون املريــض صائمــاً 
ــة الســابقة إلجــراء الفحــص. لــن يشــعر املريــض بــأي شــيء حتــت التخديــر. قــد يجــري  مــن منتصــف الليل
هــذا الفحــص أحيانــاً حتــت التخديــر املوضعــي. عنــد إجــراء الفحــص يتــم وضــع املريــض باملوضــع املناســب 
لإلجــراء. 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 إلجــراء الفحــص. 

ــد املخــَدر إلــى النخــاع العظمــي. ســيقوم  أثنــاء اخلزعــة: ســيقوم الطبيــب بإدخــال إبــرة خاصــة خــالل اجلل
الطبيــب بســحب بعــض الســائل النخاعــي خــالل 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 

ــادة.  بواســطة الكحــول وســيتم وضــع ضم

بعــد اخلزعــة: 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. 
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يحــب إزالــة الضمــاد عــن طريــق الفحــص فيمــا بعــد )يف نفــس اليــوم( للســماح للهــواء مبالمســة 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 خالله

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