
ورم هودجكين الليمفاوي عند األطفال





معلومات عامة عن ورم هودجكين الليمفاوي عند األطفال.

ورم هودجكني الليمفاوي هو مرض يؤدي إلى تكون خاليا خبيثة )سرطانية( يف اجلهاز الليمفاوي. 

ورم هودجكــن الليمفــاوي عنــد األطفــال نــوع مــن الســرطان يتطــور يف اجلهــاز الليمفــاوي وهــو جــزء مــن جهــاز 
اجلســم املناعــي. يتكــون اجلهــاز الليمفــاوي ممــا يلي: 

ــات دم بيضــاء  ــاز الليمفــاوي ويحمــل كري ــر اجله ــون ينتقــل عب الســائل الليمفــاوي: ســائل شــفاف عــدمي الل
ــة اجلســم مــن العــدوى ومنــو األورام.  ــات الليمفاوي ــة. حتمــي الكري ــات الليمفاوي تســمى الكري

األوعيــة الليمفاويــة: شــبكة مــن األنابيــب الدقيقــة جتمــع الســائل الليمفــاوي مــن أجــزاء اجلســم املختلفــة 
وتعيــده إلــى مجــرى الــدم. 

العقــد الليمفاويــة: تكوينــات صغيــرة تشــبه الفاصوليــاء تصفــي املــواد املوجودة يف الســائل الليمفاوي وتســاعد 
علــى مقاومــة العــدوى واملــرض. توجــد العقــد الليمفاويــة علــى طــول شــبكة األوعيــة الليمفاويــة املنتشــرة يف 
جميــع أنحــاء اجلســم. توجــد مجموعــات مــن العقــد الليمفاويــة حتــت اإلبطــن ويف احلــوض والرقبــة والبطــن 

وأصــل الفخــذ. 

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. 

اللوزتان: كتلتان صغيرتان من نسيج ليمفاوي تقعان يف مؤخرة احللق. تنتج اللوزتان كريات ليمفاوية. 

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. فــإن ورم هودجكــن الليمفــاوي قــد يبــدأ يف أي جــزء 
مــن اجلســم وينتشــر إلــى أي نســيج أو عضــو يف اجلســم. 
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تقســم األورام الليمفاويــة إلــى نوعــن عامــن: ورم هودجكــن الليمفــاوي وورم ليمفــاوي عــدا هودجكــن. وقــد 
ــف  ــى حــد ســواء. إال أن معاجلــة األطفــال قــد تختل ــار عل يصيــب ورم هودجكــن الليمفــاوي األطفــال والكب

عــن معاجلــة الكبــار. 

أنواع ورم هودجكين الليمفاوي 

يقســم ورم هودجكــن الليمفــاوي التقليــدي إلــى أربعــة أنــواع فرعيــة. اعتمــاداً علــى شــكل خاليــا الســرطان 
حتــت املجهــر. 

ورم هودجكن الليمفاوي التقليدي الغني بالكريات الليمفاوية. 	

ورم هودجكن الليمفاوي املرتبط بالتصلب العقدي.  	

ورم هودجكن الليمفاوي مختلط اخلاليا.  	

ورم هودجكن الليمفاوي املرتبط بالكريات الليمفاوية املستنزفة.  	

قــد يؤثــر العمــر واجلنــس. واإلصابــة بفيــروس "إبســاتن – بــار" )EBV( علــى احتمــال تطــور ورم هودجكــن 
الليمفــاوي عنــد األطفــال

تشمل عوامل اخلطورة ما يلي: 

أن يكون العمر ما بن 5 سنوات و14 سنة. وهو أكثر شيوعاً بن الذكور حتت سن 14 سنة.  	

اإلصابة بفيروس إبستن – بار.  	

أن يكون للمريض أخ مصاب أو أخت مصابة بورم هودجكن الليمفاوي.  	

تشــمل املؤشــرات احملتملــة لــورم هودجكــني الليمفــاوي عنــد األطفــال انتفــاخ العقــد الليمفاويــة. واحلمــى. 
التعــرق الليلــي. وفقــدان الــوزن. 

قــد تنتــج هــذه األعــراض عنــد األطفــال عــن ورم هودجكــن الليمفــاوي أو حــاالت أخــرى. يجــب استشــارة 
الطبيــب عنــد حــدوث أي مــن املشــاكل التاليــة: 

انتفاخ غير مؤلم يف العقد الليمفاوية يف الرقبة أو الصدر أو حتت اإلبط أو أصل الفخذ 	

حمى  	

تعرق ليلي 	
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فقدان الوزن لسبب مجهول  	

حكة يف اجللد 	

ضيق يف التنفس مع سعال لسبب غير معروف 	

تستخدم الفحوص التي تجري للجهاز الليمفاوي لتقصي )الكشف عن 
الورم( ورم هودجكين الليمفاوي وتشخيصه وتشمل:

الفحص اجلسماني والتاريخ املرضي

فحــص اجلســم للتحقــق مــن املؤشــرات العامــة للصحــة. وتشــمل تقصــي مؤشــرات وجــود مــرض، كاألورام أو 
أي شــيء يبــدو شــاذاً. إضافــة إلــى معرفــة األمــراض التــي ســبق أن أصيــب املريــض بهــا. 

خزعة العقدة الليمفاوية

اســتئصال عقــدة ليمفاويــة كاملــة أو جــزء منهــا ليتــم فحصهــا حتــت املجهــر وتقصــي مؤشــرات املــرض. ميكــن 
إجــراء أي مــن اخلزعــات التاليــة: 

استئصال عينة حية: استئصال عقدة ليمفاوية كاملة.  	

خزعة شقية أو خزعة لبية: استئصال جزء من عقدة ليمفاوية.  	

خزعــة ابريــة أو الســحب بإبــرة دقيقــة: اســتئصال عينــة نســيج مــن عقــدة ليمفاويــة باســتخدام  	
إبــرة. 

تصوير الصدر باألشعة السينية

 صــورة لألعضــاء والعظــام املوجــودة داخــل الصــدر. األشــعة الســينية أشــعة ذات طاقــة عاليــة تســتطيع أن 
تختــرق اجلســم وتســقط علــى الفيلــم مكونــة صــورة ملناطــق داخــل اجلســم. 

 :)CT Scan( التصوير املقطعي

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 
إظهــار األعضــاء أو األنســجة بوضــوح أكثــر. ويســمى هــذا اإلجــراء أيضــاً التصويــر الكمبيوتــري. أو التصويــر 

احملــوري املقطعــي الكمبيوتــري. 
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)CBC( تعداد كامل للدم

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.  	

نسبة خاليا الدم احلمراء يف عينة الدم.  	

)ESR( معدل التكدس

إجــراء يســتخدم لســحب عينــة دم وفحصهــا ملعرفــة معــدل ترســب خاليــا الــدم احلمــراء يف قــاع أنبــوب 
االختبــار. 

دراسات كيمياء الدم

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. 

)PET( تصوير شعاعي طبقي باستخدام انبعاث البزتون

إجــراء يســتخدم للبحــث عــن 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.

مسح العظم

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. 
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مقارنة الصفات املناعية الظاهرية

اختبــار تفحــص فيــه اخلاليــا املوجــودة يف عينــة دم أو نخــاع عظــم حتــت املجهــر ملعرفــة نــوع الكريــات 
الليمفــاوي.  للــورم  املســببة  )الســرطانية(  الليمفاويــة اخلبيثــة 

تؤثر عوامل معينة على التنبؤ بفرصة الشفاء وخيارات المعالجة 

يعتمد التنبؤ بفرصة الشفاء واملعاجلة على ما يلي: 

مرحلة السرطان 	

حجم الورم وسرعة استجابته بعد املعاجلة األولية 	

أعراض املريض عند التشخيص 	

سمات خاليا السرطان  	

إذا مت تشخيص السرطان حديثاً أو لم يستجب للمعاجلة األولية أو عاد )رجع(  	

تعتمد خيارات املعاجلة أيضاً على ما يلي: 

عمر الطفل وجنسه  	

احتمال حدوث آثار جانبية طويل املدى 	

ميكن شفاء معظم األطفال واملراهقن الذين مت تشخيص إصابتهم بورم هودجكن الليمفاوي حديثاً. 
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مراحل ورم هودجكين الليمفاوي عند األطفال 

بعــد تشــخيص ورم هودجكــن الليمفــاوي عنــد األطفــال جتــري فحــوص للتحقــق مــن انتشــار خاليــا الســرطان 
يف اجلهــاز الليمفــاوي أو إلــى أجــزاء أخــرى مــن اجلســم. 

تســمى العمليــة املســتخدمة للتحقيــق مــن انتشــار خاليــا الســرطان يف اجلهــاز الليمفــاوي أو إلــى أجــزاء أخــرى 
مــن اجلســم بتحديــد املراحــل. حتــدد مرحلــة املــرض مــن خــالل املعلومــات الــي جتمــع خــالل عمليــة حتديــد 
املرحلــة. تعتمــد املعاجلــة علــى املرحلــة وعوامــل أخــرى تؤثــر علــى التنبــؤ. قــد تســتخدم الفحــوص واإلجــراءات 

التاليــة يف عمليــة حتديــد املرحلــة. 

الســلكية  	 وموجــات  مغناطيســياً  يســتخدم  إجــراء   :)MRI( املغناطيســي  بالرنــن  تصويــر 
ــة ملناطــق داخــل اجلســم. يســمى هــذا اإلجــراء  ــن الصــور التفصيلي ــاج سلســلة م ــر إلنت وكمبيوت
أيضــاً التصويــر بالرنــن املعناطيســي النــووي. قــد يتــم تصويــر البطــن واحلــوض باســتخدام 

املغناطيســي.  بالرنــن  التصويــر 

تصوير شعاعي طبقي باستخدام انبعاث البزتون )PET(: مت احلديث عنها مسبقا 	

شــفط وخزعــة نخــاع العظــم: احلصــول علــى قطعــة مــن العظــم ونخــاع العظــم بإدخــال إبرة يف  	
الــورك. يقــوم اختصاصــي األنســجة بفحــص عينــات العظــم ونخــاع العظــم حتــت املجهــر للبحــث 

عــن خاليــا شــاذة. 

مراحل ورم هودجكني الليمفاوي عند األطفال: 

املرحلة 1: يوجد السرطان يف مجموعة عقد ليمفاوية واحدة حجاب احلاجز.  	

املرحلــة 2: يوجــد الســرطان يف مجموعتــي عقــد ليمفاويــة أو أكثــر يف نفــس جهــة احلجــاب  	
احلاجــز. 

املرحلة 3: يوجد السرطان يف مجموعات عقد ليمفاوية على جانبي احلجاب احلاجز.  	

ــد  	 ــاوي ويف عق ــاز الليمف ــن اجله ــر ليســت جــزءاً م ــة 4: يوجــد الســرطان يف عضــو أو أكث املرحل
ليمفاويــة مجــاورة لتلــك األعضــاء، أو يوجــد الســرطان يف عضــو واحــد ليــس جــزءاً مــن اجلهــاز 

الليمفــاوي ويف عقــد ليمفاويــة بعيــدة عــن ذلــك العضــو. 
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يقسم ورم هودجكني الليمفاوي غير املعالج عند األطفال إلى مجموعتني من حيث عوامل خطورة. 

ــى مجموعــات مــن حيــث عوامــل  ــد األطفــال إل ــج عن ــر املعال ــدي غي يقســم ورم هودجكــن الليمفــاوي التقلي
اخلطــورة اعتمــادا علــى حجــم الــورم )تعتبــر األورام التــي يبلــغ قطرهــا 5 ســنتمترات أو أكثــر ضخمــة( ومــا 
إذا ظهــرت أعــراض "ب" علــى املريــض )حمــى. أو فقــدان الــوزن. أو التعــرق الليلــي( وتعتمــد املعاجلــة علــى 

فئــة عوامــل اخلطــورة. 

مرض منخفض اخلطورة: 

مرضى يف إحدى احمللتن 1 أو 2: و 	

ال توجد أورام ضخمة أو أعراض "ب"  	

مرض متوسط اخلطورة: 

مرضى إحدى املرحلتن 1 أو 2 مع أورام ضخمة. أو أعراض "ب": أو  	

مرضى إحدى املرحلتن 3 أو 4 بدون أعراض "ب"  	

مرض عالي اخلطورة: 

مرضى إحدى املرحلتن 3 أو 4 مع أعراض "ب"  	

يعاد حتديد مرحلة ورم هودجكني الليمفاوي عند األطفال بعد املعاجلة الكيماوية األولية. 

يجــري تصويــر شــعاعي طبقــي باســتخدام انبعــاث أو مســح الغاليــوم بعــد انتهــاء املعاجلــة الكيماويــة ملعرفــة 
مــدى جناحهــا. 

ورم هودجكني الليمفاوي الرئيسي املستفحل / العائد عند األطفال واملراهقني 

ورم هودجكــن الليمفــاوي ورم ليمفــاوي يواصــل النمــو أو االنتشــار أثنــاء املعاجلــة. ورم هودجكــن الليمفــاوي 
العائــد هــو ســرطان عــاد )رجــع( بعــد معاجلتــه. قــد يعــود الــورم الليمفــاوي يف اجلهــاز الليمفــاوي أو يف أجــزاء 

أخــرى مــن اجلســم كالرئتــن أو الكبــد أو العظــام أو نخــاع العظــم. 
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ملخص خيارات المعالجة 

يجــب وضــع خطــة معاجلــة األطفــال املصابــن بــورم هودجكــن الليمفــاوي مــن قبــل فريــق مــن األطبــاء 
املتمرســن يف معاجلــة ســرطان األطفــال. 

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

اختصاصــن يف املجــاالت التاليــة:
اختصاصي أورام / اختصاصي أمراض دم.  	

جراح أطفال. 	

اختصاصي معاجلة أورام باألشعة.  	

اختصاصي تصوير باألشعة.  	

اختصاصي الغدد الصماء.  	

ممرضة مختصة يف األطفال.  	

اختصاصي إعادة تأهيل.  	

اختصاصي نفساني.  	

مرشد اجتماعي.  	

يستخدم نوعان من املعاجلة القياسية: 

املعاجلــة الكيماويــة: املعاجلــة الكيماويــة هــي معاجلــة الســرطان باســتخدام األدويــة إليقــاف منــو  	
خاليــا الســرطان. إمــا بقتــل اخلاليــا أو بوقــف انقســامها. عندمــا تعطــى املعاجلــة الكيماويــة عــن 
طريــق الفــم أو حتقــن يف الوريــد أو العضــل. تدخــل األدويــة مجــرى الــدم وتســتطيع أن تصــل إلــى 
ــة( عندمــا يوضــع العــالج الكيمــاوي  ــع أنحــاء اجلســم )معاجلــة جهازي ــا الســرطان يف جمي خالي
مباشــرة يف العمــود الفقــاري أو عضــو أو جتويــف يف اجلســم كالبطــن. تؤثــر األدويــة بشــكل رئيســي 
ــك املناطــق. املعاجلــة املشــتركة )املختلطــة( هــي معاجلــة تســتخدم  ــا الســرطان يف تل ــى خالي عل
أكثــر مــن مضــاد للســرطان. تعتمــد طريقــة إعطــاء املعاجلــة الكيماويــة علــى نــوع الســرطان الــذي 

جتــري معاجلتــه ومرحلتــه. 
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املعاجلــة باألشــعة: املعاجلــة باألشــعة هــي معاجلــة الســرطان بواســطة أشــعة ســينية ذات طاقــة  	
عاليــة أو أنــواع أخــرى مــن األشــعة لقتــل خاليــا الســرطان. ويكــون ذلــك باســتخدام جهــاز خــارج 

اجلســم يتــم مــن خاللــه تســليط األشــعة علــى الســرطان. 

يجري اختبار أنواع معاجلة أخرى وتشمل التالي: 

جرعــة معاجلــة كيماويــة كبيــرة مــع زراعــة خاليــا أساســية )جذعيــة( املعاجلــة الكيماويــة بجرعــة  	
كبيــرة مــع زراعــة خاليــا أساســية )جذعيــة( هــي طريقــة الســتبدال اخلاليــا املكونــة للــدم التــي أتلفتهــا 
جرعــات مضــاد الســرطان الكبيــرة أو املعاجلــة باألشــعة. تؤخــذ خاليــا أساســية )خاليــا دم غيــر 
ــذوب  ــاء املعاجلــة. ت ــد انته ــرع وجتمــد وتخــزن. بع ناضجــة( مــن نخــاع العظــم أو دم املريــض أو املتب
اخلاليــا األساســية املخزنــة وتعــاد إلــى املريــض باحلقــن البطــيء. تنمــو هــذه اخلاليــا األساســية املعــاد 

ــا دم اجلســم.  حقنهــا )وتتجــدد( يف خالي

اجلراحـة: قد جترى الستئصال أقصى ما ميكن من الورم.  	

خيارات معالجة األطفال والمراهقين المصابين بورم هودجكين الليمفاوي 

ورم هودجكن الليمفاوي منخفض اخلطورة عند األطفال 

قــد تشــمل معاجلــة ورم هودجكــن الليمفــاوي منخفــض اخلطــورة علــى معاجلــة كيماويــة مشــتركة )مختلطــة( 
مــع جرعــة صغيــرة مــن املعاجلــة باألشــعة للمناطــق املصابــة. 

ورم هودجكن الليمفاوي عالي اخلطورة عند اآلطفال. 

قــد تشــمل معاجلــة ورم هودجكــن الليمفــاوي عالــي اخلطــورة جرعــة مكثفــة أو كبيــرة مــن معاجلــة كيماويــة 
مشــتركة )مختلطــة( مــع جرعــة صغيــرة باألشــعة للمناطــق املصابــة. 

ورم هودجكن الليمفاوي السائد املرتبط بالكريات الليمفاوية العقدية عند األطفال

قــد تشــمل معاجلــة ورم هودجكــن الليمفــاوي الســائد املرتبــط بالكريــات الليمفاويــة العقديــة عنــد األطفــال 
علــى معاجلــة كيماويــة مشــتركة )مختلطــة( مــع جرعــة صغيــرة مــن املعاجلــة باألشــعة للمناطــق املصابــة. 
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معاجلة ورم هودجكن الليمفاوي الرئيسي املستفحل – العائد عند األطفال واملراهقن 

قــد تشــمل معاجلــة ورم هودجكــن الليمفــاوي الرئيســي املســتفحل – العائــد عنــد األطفــال واملراهقــن مــا 
يلــي: 

معاجلــة كيماويــة مــع جرعــة صغيــرة مــن املعاجلــة باألشــعة للمناطــق املصابــة ملرضــى الــورم غيــر  	
املتضخــم يف املرحلتــن 1 أو 2 قــد يعالــج املراهقــون الذيــن اكتمــل منوهــم بجرعــة قياســية مــن 

املعاجلــة باألشــعة. 

ــع معاجلــة باألشــعة أو  	 ــة( م ــا أساســية )جذعي ــع زراعــة خالي ــرة م ــة كبي جرعــة معاجلــة كيماوي
ــا.  بدونه

اآلثار املتأخرة الناجتة عن معاجلة األطفال واملراهقن املصابن بورم هودجكن الليمفاوي 

قــد يعانــي األطفــال واملراهقــون مــن آثــار جانبيــة مرتبطــة باملعاجلــة تظهــر بعــد أشــهر أو ســنوات مــن معاجلــة 
ورم هودجكــن الليمفــاوي. ونظــراً ألن هــذه اآلثــار تؤثــر علــى الصحــة والتطــور. تعتبــر فحــوص املتابعــة مهمــة. 

وقــد تشــمل اآلثــار املتأخــرة مشــاكل يف املجــاالت التاليــة: 

تطور األعضاء اجلنسية عند الذكور.  	

اخلصوبة )القدرة على اإلجناب(.  	

الغدة الدرقية أو القلب أو الرئتان.  	

ازدياد احتمال تطور سرطان رئيسي ثان.  	

منو العظم وتطوره.  	

يؤخذ احتمال حدوث هذه اآلثار اجلانبية بعيدة املدى يف االعتبار عند اتخاذ قرارات املعاجلة. 
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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 إنفلونزا.  	

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، املخلالتاخلضراوات

القهــوة، الدهنيات مبيــض  الزبــدة،  الزيــوت، 
املايونيــز املارجريــن، 

البيض النيء

فواكــه احللويات التــي حتتــوي  عــدا  مــا  جميعهــا 
طازجــة أو  مجففــة 

خــارج  لفتــرة  حتفــظ  التــي  احللويــات 
الثالجــة 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 عــالج. 

االستعداد للفحص 

ــة الســابقة  يجــري هــذا الفحــص حتــت التخديــر العــام. يجــب أن يكــون املريــض صائمــاً مــن منتصــف الليل
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ــاً حتــت  ــر. قــد يجــري هــذا الفحــص أحيان ــأي شــيء حتــت التخدي ــن يشــعر املريــض ب إلجــراء الفحــص. ل
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 خــالل اجللــد املَخــدر إلــى الســائل الشــوكي. قــد يحــس املريــض بضغــط 
ــاً خــالل 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 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. 

بعد إجراء الفحص 

بعــد انتهــاء إجــراءات فحــص الســائل الشــوكي. يحتــاج املريــض لالســتلقاء 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 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

إذا كان هناك أي استفسار اسأل طبيبك
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)Bone Marrow Aspiration & Biopsy(  بزل أو خزعة النخاع العظمي
النخاع العظمي هو عبارة عن النسيج الرقيق املوجود يف منتصف العديد من العظام يف اجلسم. وظيفة 
النخاع العظمي هي تكوين خاليا الدم. قد حتتاج لعمل فحص للنخاع العظمي لعدة أسباب. ممكن عمل 

الفحص للتأكد من أن النخاع العظمي يقوم بعملية إنتاج خاليا الدم كما يجب، أو ملعرفة فيما إذا كان 
الشخص مصاباً باللوكيميا )سرطان الدم( أو للتأكد من وجود اخلاليا السرطانية، أو للتأكد من نتيجة 

العالج. 

ميكن عمل الفحص للنخاع العظمي إما عن طريق البزل أو عن طريق أخذ خزعة، البزل هي عبارة عن 
سحب عينة من سائل النخاع بواسطة إبرة وأما اخلزعة فهي عبارة عن إخراج قطعة صغيرة صلبة من 

النخاع بواسطة إبرة. غالباً نستخدم عظام الوركن إلجراء هذه الفحوصات. 

االستعداد للفحص 

يجري هذا الفحص عادة حتت التخدير العام. يجب أن يكون املريض صائماً من منتصف الليلة السابقة 
إلجراء الفحص. لن يشعر املريض بأي شيء حتت التخدير. قد يجري هذا الفحص أحياناً حتت التخدير 

املوضعي. 

عند إجراء الفحص يتم وضع املريض باملوضع املناسب لإلجراء. سيقوم الطبيب بتحسس املنطقة السفلية 
اخللفية من الظهر ليختار البقعة املناسبة للفحص. 

بعد ذلك سيقوم الطبيب بلبس القفازات وتنظيف منطقة الظهر بصابون قاتل للجراثيم. يقوم الطبيب بعد 
ذلك بتغطية الظهر بشرشف ورقي تاركاً منطقة صغيرة إلجراء الفحص. 

الفحص 

سيقوم الطبيب بإدخال إبرة خاصة خالل اجللد املخَدر إلى النخاع العظمي. سيقوم الطبيب بسحب بعض 
السائل النخاعي خالل محقنة. هذه هي نهاية إجراءات فحص سائل النخاع العظمي عن طريق البزل. 

يف بعض األحيان قد يحتاج األطباء ألخذ خزعة من النخاع العظمي. سيتم أخذ اخلزعة بعد إجراء فحص 
السائل النخاعي )البزل(. سيدخل الطبيب اإلبرة اخلاصة مرة أخرى لسحب قطعة صلبة صغيرة. هكذا 

انتهت عملية أخذ اخلزعة وسيخرج الطبيب اإلبرة. ستجري عملية تنظيف للظهر بواسطة الكحول وسيتم 
وضع ضمادة. 
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بعد إجراء الفحص 

ستتم دراسة عينة النخاع العظمي حتت املجهر. بعض الدراسات قد تأخذ ساعة. ولكن بعضها اآلخر قد 
يحتاج لعدة أيام. سيقوم الطبيب مبناقشة نتائج الفحص مع األهل واملريض. 

يجب إزالة الضماد عن طريق الفحص فيما بعد )يف نفس اليوم( للسماح للهواء مبالمسة البقعة التي 
مت من خاللها عمل الفحص وذلك لتلتئم. إذا كان هناك ألم يف الظهر من املمكن أن يأخذ املريض 

باراسيتامول )ريفانن أو بنادول(. سيخبرك الطبيب ما هي اجلرعة املناسبة. 

إذا كان هناك أي استفسار اسأل طبيبك 
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