زرع الدم والنخاع العظمي
دليل المرضى واآلباء

أرقام هاتفية مهمة
يمكن الوصول إلى كل أعضاء فريق الزرع عن طريق عامل الهاتف الرئيسي بالمركز الوطني لطب األطفال.
عيادة زرع الدم والنخاع ( 8صباحًا  5 -مسا ًء)

(202) 476-5251

أمراض الدم/طب األورام/وحدة زرع الدم والنخاع

(202) 476-5180

الح َّمى أو القشعريرة أو صعوبة في التنفس،
إذا كان طفلك يواجه حالة طارئة تهدد الحياة ،والتي تتضمن ُ
أو خمول ،أو غثيان مستمر أو قيء أو إسهال ،فيُرجى التوجه مباشرة إلى قسم الطوارئ.
عيادة زرع الدم والنخاع ،خط االستشارة الصوتية

(202) 476-4267

سيتم الرد على المكالمات المتعلقة بالمرض في غضون ساعة واحدة ،وسيتم الرد على المكالمات غير العاجلة خالل  24ساعة.
موفرو الممارسة المتقدمة

(202) 476-6690

أطباء عيادة زرع الدم والنخاع

(202) 476-6690

األخصائي االجتماعي

(202) 476-6749

منسق الزرع

(202) 476-5456

المنسق المالي للزرع

(202) 476-8044

منسق البرنامج اإلكلينيكي

		 (202) 476-3008

غرفة طوارئ النظام الصحي الوطني لطب األطفال

(202) 476-5200

عامل الهاتف الرئيسي

(202) 476-5000

الخدمات العالمية

(202) 476-3577

العيادة الخارجية ألمراض الدم/األورام

(202) 476-3940

مركز جوررجتاون لألشعة

(202) 444-3320

صيدلية Walgreens

(202) 986-1467

صيدلية East Pines

(301) 459-6211

دليل المرضى واآلباء
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مقدمة/طاقم وحدة زراعة النخاع العظمي وأدوارهم
الخاليا الجذعية والدم والجهاز المناعي
ما هو زرع الخاليا الجذعية
متى يكون زرع الخاليا الجذعية ضروريًا
األمراض المعتادة التي تُعالج بالزرع
أنواع الزرع
مصادر الزرع
المتبرع
اإلعداد لعملية الزرع
دخول وحدة زرع الخاليا الجذعية
مرافق وخدمات النظام الصحي للمركز الوطني لطب األطفال ()CNHS
اعتبارات التغذية أثناء زرع الخاليا الجذعية
نظام اإلعداد
األدوية
قطف النخاع العظمي
يوم إجراء الزرع
بعد الزرع
اإلعداد للتخريج بعد الزرع
العوامل النفسية المتعلقة بزرع الخاليا الجذعية
دورك في الفريق
تعافي الجهاز المناعي بعد الزرع
األثار طويلة األمد
الموارد
نصائح لمرضى الزرع وعائالتهم
الخالصة
المصطلحات

مقدمة

مرحبًا

بك في برنامج مركز زرع الدم والنخاع ()BMT
بالنظام الصحي للمركز الوطني لطب األطفال.

لقد وضع فريق وحدة زرع الدم والنخاع هذا الدليل للمساهمة في إرشاد المرضى وعائالتهم طوال عملية
الزرع .سيُستخدم مصطلح "الزرع" في هذا الدليل لإلشارة إلى عمليات زرع الخاليا الجذعية من النخاع
العظمي أو دم الحبل السُرِّ ي أو الدم المحيطي.

لقد تأثرت حياتكم كثي ًرا بالمرض الذي دفعك أنت

نحن ندرك أن هذه كلها أمور غير مألوفة ،لذلك نؤمن بأنه ال يمكن اعتبار أي سؤال تافهًا أو سخيفًا بحيث

وأسرتك إلى التفكير في إجراء زرع الدم والنخاع.

ال يستحق أن يُسأل .نحن هنا لمساعدتكم ،استخدم هذا الدليل لتسجيل المالحظات وتدوين أسئلتك واالحتفاظ

نحن ندرك أن هذا وقت عصيب عليكم ونأمل أن

أحضر هذا الدليل معك في كل
بأي أوراق تتلقاها في ملفاتك (مثل نسخ نماذج الموافقة على العالج).
ِ

تساهم المعلومات المتوفرة بهذا الدليل في اإلجابة

زياراتك حتى تتمكن من تدوين تعليمات الفريق الطبي أو الرجوع إليه للحصول على المعلومات .رغم أن

على أسئلتك والرد على بعض ما يشغلك .إن كل

المستشفى مكان غريب على األطفال وعملية زرع الدم والنخاع ليست باألمر الهين ،فإن زرع الدم والنخاع

أعضاء فريق وحدة زرع الدم والنخاع متواجدون
هنا لمساعدتكم وطفلكم على اجتياز عملية الزرع
بسالسة بقدر اإلمكان .ونتطلع إلى انضمامكم أنتم
وطفلكم إلينا لتصبحوا جز ًءا من الفريق .كما نرجو
منك إخبارنا بما يمكن أن نفعله لتسهيل إقامة طفلك
في المستشفى.

بالمركز الوطني لطب األطفال يمثل ً
أمل في الشفاء لكثير من أمراض الطفولة التي تهدد الحياة .إن هدف
فريق الرعاية الصحية هو توفير الرعاية الطبية والتمريضية والنفسية المتخصصة لك ولطفلك .نحن نهدف
إلى زيادة احتماالت نجاح عملية زرع الدم والنخاع ،مع العمل في نفس الوقت على المحافظة على النمو
والتطور الطبيعيين بقدر اإلمكان .المستشفى ليست مريحة مثل البيت ،لكننا نسعى لتوفير رعاية ودودة
وبشوشة تتمحور حول المريض وأسرته .إن قرار إجراء عملية زرع قرار كبير .ويُع ّد كل مريض حالة
فريدة ،وقد يتفاعل مع العالج بشكل يختلف عن غيره .ونحن نشجعك على التعرُّ ف على عائالت أخرى؛
لكن تذكر أن كل مريض يستجيب ويتعافى بشكل مختلف .العملية بأسرها مستفيضة وطويلة .وسيعمل معكم
الطاقم الطبي قبل إجراء الزرع وخالله وبعده.

دليل المرضى واآلباء
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برنامج زرع الدم والنخاع
بالنظام الصحي للمركز الوطني لطب األطفال
لدى المركز الوطني لطب األطفال واحد من أكثر برامج زراعة الخاليا الجذعية والنخاع العظمي تمي ًزا في البالد .ويتضمن ذلك وحدة مرضى داخلية
بسعة  11سريرًا في الركن الخلفي من الطابق الرابع بجناح المستشفى الشرقي وقبالة وحدة المرضى الداخلية مباشرة تقع العيادة الخارجية لوحدة زرع
الدم والنخاع.

توظف الوحدة أسلوبًا مبتكرًا يوفر للمرضى المزيد من حرية الحركة وإمكانية

(اللوكيميا) واألخطاء االستقالبية الخلقية والثالسيمية وفقر الدم المنجلي

االنتفاع من األنشطة أثناء إقامتهم .يتيح نظام ترشيح الهواء الجسيمائي

وأمراض العوز المناعي الحادة.

عالي الكفاءة ( )HEPAللمرضى فرصة مغادرة غرفهم من أجل التواصل
االجتماعي والمساهمة في المناسبات التي تُقام في الوحدة.

يتكون فريق الزرع من أطباء وممرضات وممرضات ممارسات ومساعدي
أطباء وأخصائيين اجتماعيين وصيادلة وأخصائيي تغذية ومنسقين

في الوقت الحالي ،يجري برنامج زرع الدم والنخاع العظمي بالمركز الوطني

واختصاصيي حياة األطفال وأخصائيي علم نفس وكثيرين آخرين يعملون معًا

لطب األطفال ما بين  30إلى  40عملية زرع سنويًا .كما تُجرى عمليات

حتى تتم عملية الزرع بسالسة بقدر اإلمكان .وسيتم إشراكك في كل جوانب

متنوعة لزرع خاليا النخاع العظمي الجذعية بما في ذلك تلك التي تُجمع لها

رعاية طفلك .وستجد في األقسام التالية بيانًا واضحًا لكل ما تتوقعه أثناء

خاليا النخاع الجذعية من نخاع عظمي أو دم من أحد أفراد العائلة أو من

عملية الزرع.

متطوع من غير األقارب أو حتى من المريض نفسه .باإلضافة إلى أنواع
الزرع هذه لدينا بروتوكوالت بحثية خاصة تركز على استعمال متطوعين
بدالء باإلضافة إلى أمراض مختارة مثل األرومية العصبية وابيضاض الدم
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فريق وحدة زرع الدم والنخاع وأدوار أعضائه
سيعرفك هذا القسم بمختلف المتخصصين الذي يشكلون فريق الزرع .وجدير بالذكر أنك
سوف تتعامل مع هؤالء األشخاص طوال عملية الزرع.

األطباء المعالجون :هؤالء األطباء معتمدون من المجلس الوطني األمريكي
للترخيص المهني الطبي في أمراض دم و/أو أورام األطفال أو الكبار
ويتخصصون في عمليات زرع النخاع العظمي .وهم سيشرفون على الرعاية
الطبية لطفلك ويوجهون الفريق (أطباء الزمالة والممرضات الممارسات
ومساعدو األطباء) .وسوف تلتقيهم بصفة يومية طوال إقامة طفلك بالمستشفى.
كما سيواصل األطباء المعالجون بوحدة زرع الدم والنخاع متابعة طفلك في
العيادة بعد خروجه وسيتواصلون كثيرًا مع الفريق الطبي المحيل الخاص
بطفلك لمداومة اطالعهم على الحالة .قد يتعاقب األطباء المعالجون فترات
الخدمة كما يتناوبون في العادة كل أسبوعين؛ غير أنهم يتواصلون فيما بينهم
بصفة يومية.
زمالء وحدة زرع الدم والنخاع :هؤالء أطباء أطفال مرخصون قد أكملوا
تدريبهم الداخلي (نوبات التدريب العملي) وهم اآلن يتدربون ليصبحوا
أخصائيي أورام/أمراض دم لألطفال .ويتولى الزمالء مها ًما شهرية أثناء
خدمة وحدة زرع الدم والنخاع ويظلون مناوبين قيد االستدعاء خالل الفترات

إقامته بالمستشفى .ويعمل األطباء الزمالء تحت إشراف األطباء المعالجين.
الممرضات الممارسات/مساعدو األطباء :هؤالء مهنيون مرخصون
ومعتمدون من المجلس الوطني األمريكي للترخيص المهني الطبي ومدربون
بمستوى الدراسات العليا إلجراء الفحوص البدنية والتشخيصات الطبية
ووصف األدوية .وهم يعملون مع الطاقم والفريق الطبي لتوفير خطة منظمة
لرعاية طفلك ومتابعة تقدمه أثناء وجوده في المستشفى ،ويساهمون كذلك في
الرعاية الطبية بالعيادة الخارجية .وهدفهم هو التأكد من حصول طفلك على
أفضل رعاية طوال عملية الزرع.
اختصاصيو االستشفاء :اختصاصيو االستشفاء هم األطباء أو الممرضات
الممارسات الذين يوفرون الرعاية الليلية ولديهم خبرة في العناية بمرضى
األورام/أمراض الدم ومرضى وحدات زراعة الدم والنخاع العظمي .ويتواجد
اختصاصيو االستشفاء في الموقع بوحدة زرع الدم والنخاع من  5:30مسا ًء
إلى  6:45صباحًا لتوفير الرعاية الليلية.

الليلية وعطلة نهاية األسبوع .وسيقومون بجوالت يومية مع األطباء المعالجين

ممرضات الخبرات بوحدة زرع الدم والنخاع الداخلية :هؤالء الممرضات هن

وفحص طفلك خاللها .كما يساعدون في اإلشراف على رعاية طفلك أثناء

حلقات االتصال بين جميع أعضاء فريق وحدة زرع الدم والنخاع بما فيهم

دليل المرضى واآلباء
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األطباء والممرضات الممارسات ومساعدو األطباء والممرضات اإلكلينيكيات

منسق زرع الخاليا الجذعية :يقوم هذا المنسق بدور جهة االتصال الرئيسي

وخدمات الدعم والمرضى وعائالتهم .وتوفر هؤالء الممرضات الدعم

للموافقة المالية على زرع الدم والنخاع ويمثل حلقة االتصال بين أسرة

للممرضة اإلكلينيكية والطفل واألسرة ،كما ينسقن عملية التخريج من وحدة

المريض وشركة التأمين .ويحصل المنسق على المصادقة من شركة التأمين

زرع الدم والنخاع.

على كل االختبارات والتقييمات السابقة للزرع باإلضافة إلى المصادقة على

األخصائيون االجتماعيون :األخصائي االجتماعي بوحدة زرع الدم والنخاع
مدرب بشكل خاص لمساعدة المرضى وعائالتهم على مواجهة أثار المرور
في تجربة زرع النخاع العظمي .قبل اإلدخال إلى المستشفى ،سوف يلتقي
األخصائي االجتماعي بأسرتك لمناقشة كل ما يشغلك من أمور أو استفسارات

الزرع نفسه .كما يمثل حلقة االتصال بين قسم إدارة الحاالت بشركة التأمين
والمستشفى فيما يخص تقارير المتابعة الطبية المطلوبة .ويساعد المنسق أيضًا
في جدولة ما يسبق الزرع من إجراءات تتضمن تقييم األعضاء وإدخال الخط
المركزي والتشعيع إذا كان طفلك بحاجة إليها.

غير طبية حول عملية الزرع .وستُستخدم هذه المعلومات لوضع خطة عالج

منسق الزرع :يتلقى هذا المنسق اإلحاالت الجديدة من مختلف األطباء بشأن

مخصصة .ويوفر األخصائي االجتماعي دع ًما استشاريًا للمساعدة على التعامل

المرضى الذين يحتاجون إلى زرع النخاع العظمي .وهو مسئول عن القيام

ضيق المرتبط بالعالج الذي يعتري المريض وأسرته .كما سيساعد
مع ال َ

بدور حلقة االتصال مع البرنامج الوطني للتبرع بالنخاع العظمي ()NMDP

األسرة فيما يتعلق بالدعم المالي واحتياجات التنقل ومستندات إجازات العمل

عند البحث عن متبرع من غير األقارب .كما يساعد المنسق في جدولة

واستفسارات المدارس وتوفير اإلحالة إلى "بيت رونالد ماكدونالد" القريب.

إجراءات إعداد المتبرع المطابق من األقارب.

يتعاون األخصائي االجتماعي عن كثب مع الفريق الطبي للتحقق من تناول
خطة الرعاية لالحتياجات النفسية والعملية والروحية للمرضى وعائالتهم جنبا ً
إلى جنب مع العالج الطبي.
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منسقة البرنامج اإلكلينيكي :منسقة البرنامج هي ممرضة ستقوم أيضًا بتوفير
التثقيف لك ولطفلك قبل وبعد الزرع .وبإمكانها اإلجابة عن األسئلة الخاصة
بإعدادكم للدخول والرعاية أثناء عملية الزرع والمتابعة بعد الخروج.

أعضاء الفريق اآلخرون
ممرضات أمراض الدم/األورام/زرع الدم والنخاع اإلكلينيكيات :الممرضات

مديرات الحالة :تقدم هؤالء الممرضات العون للفريق في تخطيط رعاية طفلك

بوحدة وعيادة الزرع هن ممرضات مرخصات ومسجالت ( )RNحاصالت

لضمان تحقيق انتقالكم بسالسة إلى البيت وإلى الرعاية الطبية الخارجية.

على التدريب في طب األطفال .كما أنهن حاصالت على تدريب خاص في

ستحدد مديرة الحالة أي احتياجات معقدة للخروج وتخطط لها وتنسق بين

أمراض الدم/األورام وزرع الدم والنخاع .وقد اجتزن أيضًا تدريبًا إضافيًا

الخدمات المتعلقة بتلك االحتياجات مع شركة التأمين المعنية بك وبين وكاالت

في الرعاية المخصصة لألطفال الذين يتلقون عالج زرع الدم والنخاع من

العناية المنزلية .وستخطر شركة تأمينك بكل المعلومات اإلكلينيكية الضرورية

خالل الدعم الطبي إلى جانب الدعم التثقيفي للمرضى وعائالتهم .تنسق هؤالء

من أجل تغطية أكثر األدوية غير المدرجة في دليل األدوية .كما ستتصل مديرة

الممرضات الرعاية اليومية لطفلك وتوفرن لك الموارد الالزمة أثناء وجودك

الحالة بك بعد تخريج طفلك لالستفسار عن تجربتكم مع المستشفى والتأكد من

بالمستشفى من أجل إعدادك أنت وأسرتك إلجراءات الخروج .مواعيد نوبات

تنفيذ خدمة العناية المنزلية ،واالستجابة ألي أمور قد تشغلكم.

التمريض المعتادة هي  7صباحًا  7 -مسا ًء ،و  7مسا ًء  7 -صباحًا.

اختصاصي النظم الغذائية :اختصاصي النظم الغذائية بوحدة زرع الدم والنخاع

منسقات النوبات :منسقات النوبات هن الممرضات المسئوالت خالل ُمعظم

هو اختصاصي تغذية مسجّل .يقَيَم اختصاصي النظم الغذائية ويراقب عافية

النوبات التمريضية .وهن مسئوالت عن الوظائف اليومية بالوحدة ويقمن

طفلك التغذوية طوال عملية الزرع للمساعدة على ضمان الحفاظ على نمط

بتعيين المهام التمريضية .الممرضة المسئولة متواجدة بالوحدة  24ساعة يوميًا

مناسب من التغذية ومعدل النمو .ويتضمن دوره التعرف على األطفال الذين

ومتاحة للرد على استفساراتك أو االستجابة ألي أمور تشغلك تخص الرعاية

يحتاجون إلى دعم تغذوي أو تثقيف حول النظام الغذائي وتحديد عالج تغذوي

التمريضية لطفلك.

بديل لألطفال غير القادرين على تناول الغذاء .كما يقوم بدور استشاري في

مشرفة التمريض اإلكلينيكي :هؤالء الممرضات هن مشرفات التمريض في

تحديد الحاجة إلى دعم تغذوي إضافي.

وحدة المرضى الداخلية .تتواجد دائ ًما إحدى المشرفات اإلكلينيكيات بالوحدة

الصيادلة :الصيادلة الذي يعملون بوحدة زرع الدم والنخاع مدربون على

أثناء ساعات العمل ،من اإلثنين إلى الجمعة ،وذلك للرد على أي استفسارات

التعامل مع عوامل العالج الكيميائي وغير ذلك من األدوية الداعمة التي قد

أو االستجابة لما يشغلك بخصوص الرعاية التمريضية في الوحدة بشكل عام.

يحتاجها األطفال الذين يتلقون عالج الزرع .إلى جانب صيدالني الوحدة ،يوجد

والرجاء أال تتردد في االتصال بأي منهن من خالل ممرضتكم أو الممرضة

بخدمة زرع الدم والنخاع صيدالني إكلينيكي حاصل على تدريب إضافي من

المسئولة.

خالل برنامج تدريب داخلي خاص في أمراض الدم/األورام .ودور الصيدالني

متخصصات رعاية المرضى ( )PCTومعاونات خدمة المرضى (:)PSA
متخصصات رعاية المرضى ومعاونات خدمة المرضى مدربات بشكل
خاص على رعاية األطفال الذين يتلقون العالج بالزرع .فسيسجلن لطفلك
عالماته الحياتية ووزنه اليومي ويستبدلن فرشه ،ويمكنهن مساعدة طفلك على

اإلكلينيكي هو مراقبة كل أدوية طفلك لمتابعة صحة الجرعات واألثار الجانبية
والتفاعل بين العقاقير المختلفة ومستويات العقار في الدم .يتواجد الصيدالني
اإلكلينيكي لدعم فريق زرع الدم والنخاع واألسرة باإلجابة على االستفسارات
المتعلقة بالعالج الدوائي.

االغتسال .كما سيساعدن الممرضات في الكثير من مهامهن المتنوعة .ومثل

العالج الطبيعي/العالج الوظيفي :سيجري معالج طبيعي ووظيفي كشف

طاقم التمريض ،فإن متخصصات رعاية المرضى ومعاونات خدمة المرضى

التحري األ َول ّي على طفلك قبل الزرع ويضع خطة تعزيز بدني وتكييف

مدربات على العمل في أي من الموقعين اإلكلينيكيين (العيادة أو وحدة

له أثناء عملية زرع الدم والنخاع وبعدها من أجل الحفاظ على قوة العضل

المرضى الداخليين).

ومرونة المفاصل .كما سينشئ عند الضرورة برنامجًا عالجيًا للطفل يعنى بهذه
الجوانب .مه ٌّم جدًا أن يداوم طفلك على نظام روتيني معتاد بقدر اإلمكان أثناء
إقامته بالمستشفى لمساعدته على الشعور بالمعافاة .قد يستمر العالج البدني

دليل المرضى واآلباء
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والوظيفي بعد الخروج من المستشفى عند الحاجة.
اختصاصي حياة األطفال :يركز اختصاصي حياة األطفال على االحتياجات
النفسية واحتياجات التطور عند األطفال وعلى تفاعل األطفال مع وجودهم في
المستشفى .سيساعد االختصاصي طفلك وأسرتك على فهم المرض والعالج
واإلقامة في المستشفى بوجه عام والتعامل مع ذلك كله .كما يوفر اإلرشادات

يتابع فريقنا متعدد التخصصات األطفال الذين يتلقون عالج زرع الدم والنخاع
بعناية لمراقبة تأثير عالجهم الطبي المكثف على النمو والتطور .وسيتلقى
بعض المرضى اختبارات لالضطرابات النفسية العصبية قبل اإلدخال .إذا
خضع طفلك لالختبار ،فسوف نطلعك على النتائج ،كما يمكن نطلع مدرسة
الطفل عليها ،إذا رأيت أنت أن ذلك قد يفيد.

لإلجراءات الطبية ويعد طفلك لها .ويتم ذلك من خالل األلعاب العالجية لتعزيز

الواعظ الروحي :يتواجد لدى المركز الوطني لطب األطفال واعظ ديني لتوفير

الشعور بالتحكم والسيطرة إزاء تجارب الرعاية الصحية والحث على التعبير

الدعم للعائالت ومساندتهم فيما يتعلق بأي أمور روحية أو دينية قد تشغلهم.

عن األفكار والمشاعر.

فريق "باندا" للرعاية الملطفة :هو فريق من المهنيين الطبيين الذين يعملون

المعالجون عن طريق الفن :هؤالء معالجون حاصلون على تدريب خاص

ى إضافي من الدعم لألطفال
بالتعاون مع فريق زرع الدم والنخاع لتوفير مستو ً

في كل من العالج عن طريق الفن واإلرشاد اإلكلينيكي .ويوفرون موادًا فنية

والمراهقين والشباب الذين يخضعون لزرع الدم أو النخاع العظمي ولعائالتهم.

ويوجهون استخدام الفن بطريقة عالجية لمساعدة األطفال والمراهقين والشباب

يعمل فريق "باندا" على تجنب المعاناة بكل أشكالها وتقليلها وتلطيفها ،وذلك

على التعبير عن أنفسهم .كما يساعد العالج عن طريق الفن على التأقلم وإدخال

بهدف التخفيف من عبء عملية الزرع ،سوا ًء كان ذلك العبء جسمانيا ً أو

شعور بالنجاح والتحكم في وسط المستشفى.

شعوريًا أو نفسيًا واجتماعيًا أو بيئيًا.

المعالجون بالموسيقى :هم معالجون مدربون بشكل خاص في مجال تطور

يساعد فريق "باندا" المرضى والعائالت على تحسين نوعية الحياة بالسبل التالية:

األطفال وردود أفعالهم لوجودهم في المستشفى .ويساعدون األطفال وعائالتهم
على التعامل مع اإلجراءات الطبية واإلقامة االستشفائية من خالل الموسيقى.
اختصاصيو التعليم :يتواجد هؤالء االختصاصيون من أجل مساعدة طفلك على
االنتقال من المدرسة إلى بيئة المستشفى .وهدفهم األساسي هو مساعدة الطالب

•

اإلمكان خالل المسار الكامل إلجراءات زرع الدم والنخاع

•

دعم التواصل الفعَّال بين المرضى وعائالتهم من جهة وبين الفرق الطبية
المعنية كافة

في الحفاظ على مهاراتهم الدراسية أثناء اإلقامة بالمستشفى .ولديهم اتصال
متواصل مع البيت والمدرسة والعمل االجتماعي من أجل الحفاظ على تواصل

توفير وسائل متقدمة لمعالجة اآلالم واألعراض من أجل إراحة طفلك بقدر

•

توفير عالجات تكميلية مثل التدليك والريكي وال ِعطارة واإلرقاء اإلبري

مستمر مع المدرسة .كما يساعدون طفلك على االنتقال إلى المدرسة مرة أخرى

والوخز اإلبري ،وغير ذلك ،حسب الحاجة من أجل تخفيف الضيق الناتج

حين يكون قادرًا على العودة إليها.

عن األعراض

اختصاصي علم نفس األطفال :يتخصص االختصاصيون النفسيون في ردود
أفعال األطفال وتأقلمهم مع األمراض الخطيرة والعالجات الطبية واإلقامة في
المستشفى .وهم متواجدون لتقديم التقييم والدعم اإلرشادي قبل دخول وحدة زرع

•

المساندة المتعلقة بالهموم الروحية واألخالقية

•

دعم األخوة واألخوات وأعضاء العائلة الممتدة

الدم والنخاع ،بما في ذلك تقييم القلق من عملية الزرع ومستوى فهمها .يوفر

تُعتبر "باندا" خدمة استشارية ،لذا تتم مناقشة أي توصيات مع فريق زرع الدم

اختصاصي علم النفس الموارد التي تساعد األسرة على التعامل مع االستشفاء بما

والنخاع األساسي للتأكد من سالمتها .يتعامل فريق "باندا" للرعاية الملطفة مع

في ذلك اإلقامة طويلة األمد في المستشفى ،واإلجراءات الطبية ،وحاالت العزل.

كل األطفال المحجوزين إلجراء زرع الدم والنخاع.

وهم متاحون بعد الخروج من أجل تقديم الدعم في االنتقال إلى البيت والعودة
المتدرجة إلى النظام الروتيني المعتاد ،بما في ذلك العودة إلى المدرسة.
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زرع الدم والنخاع العظمي

الخاليا الجذعية والدم والجهاز المناعي
ستساعدك المعلومات التالية عن جسم اإلنسان والنظام المناعي في فهم عملية الزرع.

ما هو النخاع العظمي؟

تشريح العظام

النخاع العظمي يماثل مصنعًا ينتج خاليا الدم .النخاع العظمي مادة إسفنجية

عظم إسفنجي (يحتوي
على نخاع أحمر)

موجودة في لُب العظم .ويحتوي النخاع العظمي على خاليا بذرية أو خاليا

أوعية دموية في النخاع
العظمي
خلية دم جذعية

والدية تسمى الخاليا الجذعية .يمكن أن تتحول الخاليا الجذعية إلى أي نوع من
أنواع خاليا الدم :كريات الدم الحمراء أو كريات الدم البيضاء أو الصفيحات.

كريات الدم الحمراء

إلى جانب النخاع العظمي ،تتواجد الخاليا الجذعية في الحبل السُرِّ ي وفي الدم
المحيطي .تحتوي الكثير من العظام في جسمك على النخاع العظمي .وأسهل
جزء يمكن الحصول منه على الخاليا الجذعية هو عظم الورك .ستُج َمع الخاليا

كريات الدم البيضاء

نخاع أصفر
عظم مكتنز

الجذعية من المتبرع من أجل زرع النخاع العظمي .كما أن عظم الورك هو
أيضًا الجزء الذي تُج َمع منه عينات النخاع العظمي من المريض من أجل

الصفيحات

اختبار النخاع العظمي عند الحاجة.

© 2014 Terese Winslow LLC,
U.S. Govt. has certain rights

ما هي خاليا الدم؟

•

كريات الدم الحمراء :تنقل كريات الدم الحمراء ()RBC

ال توجد لديهم هذه الكميات في كثير من األحيان .حين يكون الهيموجلوبين

األكسجين من الرئتين إلى كل أنسجة الجسم .يوجد مقياسان

منخفضًا ،يمكن أن يعاني طفلك من أعراض نقص كريات الدم الحمراء مثل

كثيرًا ما يستخدمان لتقدير كمية كريات الدم الحمراء:

اإلجهاد والشحوب وزيادة سرعة ضربات القلب والدوخة وضيق التنفس.

الهيماتوكريت ( - )Hctيشير إلى نسبة الدم المكوّن من كريات الدم
الحمراء ،وهي في العادة .%33

•

قد يحصل طفلك على نقل دم في حالة تعرضه لهذه األعراض .قد يستغرق
تعويض كريات الدم الحمراء مدة تبلغ  12إلى  90يو ًما بعد الزرع؛ لكن
بسبب الفوارق بين بقاء كريات الدم الحمراء وحجم الدم ،قد تستغرق عملية

الهيموجلوبين ( - )Hgbيمثل كمية البروتين الذي يحمل األكسجين في

تحوّل نوع الدم نفسها عدة أشهر .سيتناول قسم "بعد الزرع" في هذا الدليل

الدم ،وتقع الكمية المعتادة في نطاق  16-12جم/ديسيليتر.

عمليات نقل الدم بمزيد من التفصيل.

ويتحدد نطاق الكميات المعتادة لكل من الهيماتوكريت والهيموجلوبين بنا ًء
على العمر والجنس .لكن األطفال الذين قد تلقوا عالجًا كيميائيًا و/أو إشعاعيًا

دليل المرضى واآلباء
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كريات الدم البيضاء :تساعد أنواع كثيرة من كريات الدم

• الوحيدات  -تساعد هذه الخاليا في مكافحة البكتيريا وهي

البيضاء ( )WBCالجسم على مكافحة العدوى واألمراض.

في األساس تكافح العدوى الفطرية وعدوى األوالي

حين يكون عدد كريات الدم البيضاء منخفضًا ،يمكن حدوث

والعدوى الطُفيلية.

اإلصابات بالعدوى بسهولة شديدة حيث يكون الجسم قد فقد

•

جز ًءا من نظامه المناعي الذي يكافح الجراثيم والفيروسات .توجد ثالثة أنواع

بصنع األضداد وتنظيم استجابة الجهاز المناعي .وتكافح هذه

رئيسية من كريات الدم البيضاء :ال َع ِدالت والوحيدات واللمفاويات .قد يستغرق

الخاليا كل أنواع العدوى بما فيها العدوى البكتيرية

تعويض كريات الدم البيضاء فترة تتراوح بين  42-12يو ًما بعد الزرع ،لكن
ُمدد التعويض تختلف لكل مريض .أهم تعداد لكريات الدم البيضاء المكافحة
للعدوى هو عدد ال َع ِدالت .والعدد الذي نتحراه اسمه عدد العدالت المطلق

اللمفاويات  -تساعد هذه الخاليا في الدفاع عن الجسم

والفيروسية والفُطرية .ويوجد نوعان من اللمفاويات ،وهي
الخاليا التائية والخاليا البائية .تتعرف الخاليا التائية على المواد األجنبية في

( .)ANCيتراوح عدد العدالت المطلق عند شخص بصحة جيدة بين 2500

الجسم وتوجِّه الجهاز المناعي لمهاجمة هذه المواد األجنبية .كما تحفز الخاليا

إلى  .6000ويُحسب عدد العدالت المطلق بضرب عدد كريات الدم البيضاء

التائية الخاليا البائية لتنتج األضداد التي تتعرف على عدوى سابقة فتهاجم

في النسبة المئوية للع ِدالت في الدم .على سبيل المثال ،إذا كان عدد كريات الدم

المواد األجنبية بفاعلية أعلى.

البيضاء  8000وكانت خاليا الع ِدالت تمثل  %50من كريات الدم البيضاء،

صفَيحات :تتسم الصفيحات بأشكال غير منتظمة وأسطح
ال ُ

فيكون عدد العدالت المطلق  .)4000 = 0.50 × 8000( 4000ويُطلق

لزجة تتيح لها ،بالتضافر مع مواد أخرى ،من تكوين جلطات

على حالة انخفاض عدد العدالت المطلق ألقل من  1000وصف "قلة

لوقف النزف .وتساعد الصفيحات في منع التك ُّدم والنزف.

الع ِدالت" .سوف يراقب طبيبك عدد العدالت المطلق لديك ألن خطر اإلصابة
بالعدوى يزداد كثيراً إذا كان عدد العدالت المطلق أقل من .500

•

الع ِدالت  -هي الخاليا التي تمثل دفاع الجسم األساسي

حين يعاني طفلك من انخفاض ع ُّد الصفيحات ،أو إذا كانت
لديه عالمات النزف ،فسيحصل على نقل الصفيحات .الحبرات بُقع صغيرة
حمراء أو أرجوانية على الجسد ،تنتج عن حاالت نزف بسيطة من تشقق أوعية

ضد البكتريا الضارة .وهي خاليا غير محددة األهداف تكافح

دموية شعيرية كما يمكن أن تظهر على الجلد أو في العينين عند انخفاض ع ُّد

كل أنواع العدوى البكتيرية .حين يكون مستوى الع ِدالت

الصفيحات .قد يستغرق تعويض الصفيحات فترة تصل إلى  90-28يو ًما بعد

منخفضًا والشخص يعاني من ُح َّمى تبلغ  100.5درجة

الزرع؛ وهنا أيضًا يمكن أن تختلف ُمدد التعويض بين مريض وآخر.

فهرنهايت ( 38درجة مئوية) أو أعلى ،يُعطى المريض مضادات حيوية
للمساعدة على مكافحة البكتيريا.

الجهاز المناعي
الجهاز المناعي نظام معقد ينشئ دفاع الجسم ضد العدوى .ويتكون الجهاز
الجهاز المناعي التعرف على الذات وتحديد المواد التي تنتمي إلى الجسم

ت

المناعي من كريات الدم البيضاء وال ِّ
طحال وغدة التوتة والعقد اللمفاوية .بإمكان

ا

لل و

ز تا ن

و ال غ دا

ني ا

والمواد األجنبية عن الجسم .وهو مبرمج جينيًّا على مهاجمة أي مادة أجنبية
أو "ال تنتمي إلى الذات" .لذلك ،يوجد خطر في عمليات الزرع حيث قد يقوم
النخاع العظمي الجديد المنقول بمهاجمة المضيف ألنه يراه أجنبيًا .ويُعرف هذا

غ د ة ال

توتة

ال ع ق د ال لم فا

وية

بداء "الطُعم حيال المضيف" ( ،)GvHDوسيُناقش هذا الموضوع بمزيد من
التفصيل في قسم "بعد الزرع" .رغم أن كل خاليا الدم قد تُعوَّض في غضون
شهرين ،لكن الجهاز المناعي قد يستغرق  18-6شهرًا الستعادة أدائه بالكامل.

ال ط ح ا ل

لط خات
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با ي ر

ال ز ا ئد ة

ال ن خ ا ع ال ع ظ

مي

ما هو زرع الخاليا الجذعية
أحد أهداف زرع الخاليا الجذعية هو استبدال خاليا جذعية غير صحية أو فاشلة أو غير كافية بخاليا جذعية سليمة .ومن األهداف األخرى
استخدام الخاليا الجذعية الممنوحة لتوفير مصدر للخاليا السليمة من أجل تعويض وظائف التمثيل الغذائي في الدم المعلول .والهدف الثالث هو
استخدام الخاليا الجذعية من الشخص نفسه للتغلب على أثار العالج الكيميائي.

تُج َمع الخاليا الجذعية من المتبرع (يمكن أي يكون من أفراد العائلة أو من غير

يحدث التطعُّم حين تبدأ الخاليا الجذعية الجديدة في إنتاج خاليا الدم الصحيحة

األقارب أو المريض نفسه) .عند تلقي خاليا جذعية من شخص آخر (زرع

بداخل النخاع العظمي .ويالحظ ذلك بداية بارتفاع عدد كريات الدم البيضاء

خيفي) ،ستعتبر الخاليا الجديدة جسم المريض أجنبيًا وتعمل على مهاجمته.

لدى طفلك .ويعتبر التطعُّم قد تم إثر تجاوز عد العدالت المطلق ()ANC

لذا يجب تحضير الجسم لقبول النخاع الجديد .يُعطى نظام التكييف أو عالج

 500لمدة ثالثة أيام متتالية .ويختلف ذلك عن تعافي الخاليا الممنوحة؛ يُر َسل

التكييف في صورة عالج كيميائي أو إشعاعي أو عالج باألضداد ،أو الثالثة

اختبار دم يس َمى اختبار الخيمرية مرة واحدة إثر حدوث التطعُّم لدى المريض.

جميعها .يخلي هذا النظام فراغ النخاع العظمي ،ويقتل الخاليا المتبقية ويبطل

ويبين تقرير الخيمرية نسبة الخاليا الممنوحة الموجودة في عينة الدم .وفي

مفعول الجهاز المناعي لمنع الهجوم على جسم المريض .يسمح نظام التكييف

الحالة المثالية مع كثير من األمراض مثل السرطان ،ينبغي أن تكون نتيجة

للخاليا بقبول الجسم الجديد .زرع الخاليا الجذعية إجراء يشبه نقل الدم .تبحث

الخيمرية بنسبة  %100من الخاليا الممنوحة .بعد التطعُّم ،سيقل بالتدريج عدد

الخاليا الجذعية المزروعة عن مكانها داخل فراع النخاع العظمي ثم تبدأ في

عمليات نقل الدم التي يحتاج إليها طفلك مع تزايد قدرة النخاع الجديد على

إنتاج مجموعة كاملة جديدة من خاليا الدم ،تشمل كريات الدم البيضاء وكريات

إنتاج كريات الدم الحمراء والصفيحات .ويتم التعافي الكامل للجهاز المناعي

الدم الحمراء والصفيحات.

حينما تبدأ اللمفاويات الجديدة في أداء وظائفها بشكل طبيعي .وقد يستغرق ذلك

وإلى حين ينتج النخاع الجديد خاليا دم صحيحة ،سيحتاج طفلك إلى دعم عن
طريق عمليات نقل الدم ونقل الصفيحات والمضادات الحيوية .لن يكون الجهاز
المناعي لدى طفلك قادرًا على مكافحة العدوى في البداية بسبب القيام بكبته أو

من ستة أشهر إلى سنة بعد الزرع .وتبين اختبارات دم خاصة متى يكون تعافي
الجهاز المناعي قد تم .بعد تعافي الجهاز المناعي ،سيحتاج طفلك إلى تكرار
التطعيمات الموصى بها لألطفال.

إبطال مفعوله قبل ذلك أثناء نظام التكييف .لذا يجب اتخاذ احتياطات خاصة
لمنع العدوى أو معالجتها إلى أن يصبح الجهاز المناعي قادرًا على مكافحة
العدوى بشكل فعال.

أعضاء الجسم األخرى
قد يؤثر العالج الكيميائي واإلشعاعي على وظائف أعضاء الجسم األخرى مثل

الزرع وأثنائه وبعده .للحصول على المزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعة

الكلى والكبد .وستخضع وظائف أعضاء الجسم المختلفة لدى طفلك للتقييم قبل

القسم الذي يتناول "اإلعداد للزرع".

دليل المرضى واآلباء
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متى يكون زرع الخاليا الجذعية ضروريًا
هناك أسباب كثيرة للعالج بزرع الخاليا الجذعية.

يمكن لهذا العالج توفير نخاع عظمي سليم للمرضى في الحاالت التالية:

•

إذا كانت خاليا المريض الجذعية غير طبيعية أو غير موجودة أو معيبة
(كما في حالة فقر الدم الالتنسجي)

•
•

تتطلب عملية زرع الخاليا الجذعية في العادة العالج بجرعات عالية من
العالج الكيميائي أو اإلشعاعي الذي يقتل الخاليا الجذعية لدى المريض ثم
استبدالها بالخاليا الممنوحة .بنا ًء على تشخيص طفلك ،قد يكون من الضروري
استخدام بروتوكول عالج كيميائي أقل ُس ِّمية يوصف بالزرع األقل ج ًذا للنخاع

إذا تعرضت خاليا المريض الجذعية للتدمير نتيجة للعالج الكيميائي أو

( )sub-myeloablativeللسماح بالتطعُّم التدريجي للخاليا الممنوحة ثم

اإلشعاعي من أجل عالج السرطان (مثل ابيضاض الدم)

إتباع ذلك باستبدال متدرج لخاليا المضيف ومناعته .وقد تتم لدى المريض

إذا كان المريض يعاني من مرض وراثي يؤثر على كل أعضاء الجسم
(مثل متالزمة هورلر)

خيمرية الخاليا الممنوحة بالكامل بدون فترة انتظار التطعُّم الطويلة وبقدر أقل
من األثار ال ُس ِّمية الناجمة عن نظام التكييف.

وفيما يلي قائمة ببعض األمراض واالضطرابات التي قد يُستخدم زرع الخاليا الجذعية لعالجها.
ابيضاض الدم (اللوكيميا) :هو سرطان كريات الدم البيضاء الذي ينشأ في

األورام الصلبة :لقد استُخدمت عمليات الزرع أيضًا لعالج أنواع متعددة من

الخاليا الجذعية .يتسبب هذا النوع من السرطان في نمو كريات الدم البيضاء

األورام الصلبة الخبيثة مثل األورام األرومية العصبية واألورام اللمفاوية

بشكل غير طبيعي مما يجعلها تزاحم خاليا الدم السليمة األخرى .وتظل كريات

وأورام المخ .وبخالف أمراض ابيضاض الدم ،فقد ال تصيب هذه األنواع من

الدم البيضاء غير الطبيعية هذه يافعة أو غير ناضجة وال تعمل بشكل سليم.

السرطان خاليا المريض الجذعية مباشرة .لهذا السبب يمكن استخدام الزرع

يعجز النخاع العظمي عن إنتاج كريات الدم الحمراء أو الصفيحات أو كريات

ذاتي المنشأ (حيث يتلقى المريض خالياه الجذعية) لعالج هذه األورام .قد

الدم البيضاء السليمة .العالج بزرع الخاليا الجذعية ضروري لمعالجة أنواع

تتطلب معالجة األورام الصلبة جرعات عالية للغاية من العالج الكيميائي

السرطان هذه حتى يمكن لخاليا الدم السليمة أن تستبدل الخاليا غير الفعالة.

واإلشعاعي ،أعلى مما يمكن إجراؤه من خالل نظم العالج الكيميائي المعتادة.

هناك أنواع مختلفة من ابيضاض الدم ترتبط في العادة بأنواع كريات الدم

يؤدي ذلك إلى تلف خاليا المريض الجذعية وعجزها عن التعافي .ويُستخدم

البيضاء .وتشمل أنواع ابيضاض الدم المعتادة ما يلي:

الزرع هنا كوسيلة إلنقاذ الخاليا الجذعية .في هذه الحالة ،تتم إزالة نخاع

•

ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد ( )ALLوهو أكثر أنواع سرطان الدم شيوعًا
بين األطفال .وهو يصيب اللمفاويات.

•

ابيضاض نقوي حاد ( )AMLيصيب الكريات البيضاء ال ُمحبّبة.

•

ابيضاض نقوي مزمن ( )CMLنوع من ابيضاض الدم بطيء التقدم
وهو أكثر شيوعًا بين الكبار عنه بين األطفال .وهو أيضًا يصيب الكريات
البيضاء ال ُمحبّبة.
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المريض العظمي وتجميده قبل بدء العالج .يتلقى الطفل جرعات عالية من
العالج الكيميائي واإلشعاعي بغرض قتل الورم .ثم تذاب الخاليا الجذعية
ال ُمج ّمدة وتعاد إلى المريض.

فقر الدم الالتنسجي :يفتقد األطفال المصابون بهذا المرض كل أنواع خاليا

أمراض استقالبية موروثة :تنجم هذه األمراض عن بروتين مفقود أو مختل

الدم حيث ال تعد الخاليا الجذعية تعمل .وتنشأ الحمى والعدوى نتيجة لنقص

وظيفيًا مما يتسبب في تجمع مواد غير طبيعية في الكبد والطحال والمخ

كريات الدم البيضاء بما ال يكفي لمكافحة البكتيريا أو الفيروسات في الجسم.

والرئتين .وتتضمن هذه األمراض متالزمة هورلر وحثل الكظر وبيضاء

وقد يعاني المرضى من التك ُّذم أو النزف بسبب نقص الصفيحات عما يكفي

الدماغ وحثل المادة البيضاء المتبدل اللون .وفي حالة إجراء الزرع ،يتلقى

للمساعدة على تجلط الدم .وقد يصاب المريض باإلجهاد بسهولة نتيجة إلصابته

المرضى خاليا جذعية سليمة تم ِّكن من إنتاج الخاليا المختلة أو المفقودة.

بفقر الدم ،مما يعني نقص في كريات الدم الحمراء بما ال يكفي لنقل األكسجين
خالل الجسم.

اضطرابات مناعية :تنجم هذه األمراض عن خاليا لمفاوية تائية مفقودة أو
مختلة وظيفية في الجهاز المناعي .وتتضمن هذه األمراض داء العوز المناعي

داء الخاليا المنجلية/الثالسيمية :يتسم داء الخاليا المنجلية بكريات دم حمراء

المشترك الشديد ( )SCIDومتالزمة فيسكوت ألدريك .بعد إجراء الزرع ،تنتج

ذات شكل منجلي صلب شاذ .يقلل التمنجُل من مرونة الخاليا ويؤدي إلى

الخاليا الجذعية الجديدة لدى المريض خاليا تائية تعمل بشكل سليم وتنشئ

تقييد حركتها خالل األوعية الدموية ،مما يحرم األنسجة التي يأتيها الدم من

بالتالي جها ًزا مناعيًا ً
فعال.

القلب من األكسجين .وفي حالة إجراء الزرع ،يتلقى المرضى خاليا جذعية
سليمة تم ِّكن من إنتاج كل أنوع خاليا الدم مرة أخرى .تنجم الثالسيمية عن
خلل وراثي يؤدي إلى انخفاض معدل إنتاج إحدى سالسل الجلوبين التي تشكل
الهيموجلوبين .ويمكن أن يتسبب انخفاض اإلنتاج هذا في تكوين جزيئات
هيموجلوبين شاذة ،مما يؤدي بالتالي إلى فقر الدم الذي يُع ّد من السمات المميزة
للثالسيمية.

دليل المرضى واآلباء
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األمراض المعتادة التي تُعالج بالزرع

األورام الخبيثة
أمراض ابيضاض الدم (اللوكيميا)

أورام لمفاوية

األورام الصلبة

■

 - AMLابيضاض نقوي حاد

■

الورم األرومي العصبي

■

داء هودجكين

■

 - ALLابيضاض الدم اللمفاوي الحاد

■

الورم األرومي النخاعي

■

غير هودجكين

■

 - APLابيضاض الدم الحاد ثنائي النمط

■

الساركومة العظمية

■

 - CMLابيضاض نقوي مزمن

■

ساركومة يوينغ

■

 - JCMLابيضاض نقوي مزمن يفع ّي

■

الورم العصبي األديمي الظاهري

■

 - MDSمتالزمة خلل التنسُّج النقوي (متالزمة مقدمات االبيضاض)

(الورم الدماغي)

حاالت غير خبيثة
■

داء العوز المناعي المشترك الشديد ()SCID

■

داء الورم الحبيبي المزمن ()CGD

اضطرابات دموية:

■

متالزمة فيسكوت ألدريك ()WAS

■

متالزمة األيج م المفرط

■

فقر الدم الالتنسجي

■

متالزمة بالكفان دياموند

■

متالزمة كثرة المنسجات اللمفاوية ،بلعمية

■

فقر الدم المنجلي

■

متالزمة هورلر

الكريات الدموية ()HLH

■

الثالسيمية الكبرى

■

حثل الكظر وبيضاء الدماغ

■

فقر الدم بحسب فانكوني

14
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أنواع الزرع
توجد أنواع كثيرة من الزرع وكذلك أمراض كثيرة يُستخدم الزرع لعالجها.
فيما يلي أنواع الزرع الرئيسية:
■

ذاتي المنشأ :يتضمن هذا النوع من الزرع جمع خاليا الطفل الجذعية وتجميدها من أجل استخدامها في وقت الحق .ثم بعد تلقي
جرعات عالج كيميائي أو إشعاعي عالية ،تُذاب الخاليا ال ُمج ّمدة وتُعطى للطفل عن طريق التسريب.

عملية الزرع ذاتي المنشأ

.1

■

.2

.3

.4

.5

جمع

معالجة

حفظ بالبرودة

عالج كيميائي

إعادة التسريب

تُج َمع الخاليا الجذعية

يُعالج الدم أو النخاع

يُج َّمد الدم أو النخاع العظمي

يُعطى المريض	

يُعاد تسريب الخاليا

ي
من النخاع العظم 

العظمي في المختبر

من أجل حفظه.

جرعة عالية من

الجذعية المذابة إلى

للمريض أو من دمه.

لتنقية الخاليا الجذعية

العالج الكيميائي و/أو

المريض.

وتركيزها.

اإلشعاعي.

خيفي :يعتمد هذا النوع من الزرع على جمع الخاليا الجذعية من شخص آخر غير المريض .وقد يكون المتبرع من أقارب المريض
أو من غير أقاربه .ليصبح الشخص متبرعًا يجب إجراء اختبار معين يس ّمى التنميط النسيجي حسب مستضد الكريات البيضاء البشري
( )HLAفي الحالة المثلى ،تتطابق خاليا المتبرع وخاليا المريض للتأكد من قبول الخاليا الجذعية من قِبل جسم المريض؛ لكن من
ً
مفصل لعملية التنميط النسيجي .بعد أن يتلقى طفلك جرعات عالج
الممكن استخدام تطابق غير تام للزرع .يتضمن القسم التالي شرحًا
كيميائي و/أو إشعاعي عالية ،تُجمع الخاليا الجذعية من المتبرع ثم تُعطى لطفلك عن طريق التسريب .وتشمل هذه األنواع من الزرع
خاليا جذعية من النخاع العظمي وخاليا جذعية من الدم المحيطي ودم الحبل السُرِّي .ال تُج ّمد الخاليا الجذعية في العادة إال إذا كانت من
متبرع من غير األقارب أو إذا ُج ِمعت في وقت سابق للزرع.

عملية الزرع الخيفي

.1

.2

.3

.4

.5

جمع

معالجة

حفظ بالبرودة

عالج كيميائي

تسريب

تُج َمع الخاليا الجذعية

يُنقل النخاع العظمي

يُحفظ الدم أو النخاع العظمي

يُعطى المريض

يُعاد تسريب الخاليا

ي
من النخاع العظم 

أو الدم المحيطي إلى

بالتجميد (الحفظ بالبرودة)

جرعة عالية من

الجذعية المذابة إلى

للمتبرع أو من دمه.

مختبر المعالجة حيث

للحفاظ على الخاليا الجذعية

العالج الكيميائي و/أو

المريض.

يجري تركيز الخاليا

ن يجري تسريبها
حية إلى أ 

اإلشعاعي.

الجذعية وإعدادها

في مجرى دم المريض.

لعملية التجميد.
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مصادر الزرع
تأتي كل خاليا الدم من الخاليا األساسية جدًا في النخاع العظمي المسماة الخاليا الجذعية .وتنمو هذه الخاليا وتنقسم وتنضج لتصبح خاليا
دم متنوعة .وبعد التطعُّم ،ستساعد هذه الخاليا جسم طفلك على إنتاج خاليا دم صحيحة .تتواجد الخاليا الجذعية في النخاع العظمي والدم
المحيطي ودم الحبل ال ُسرِّي.

ورغم تكافؤ كل من النخاع العظمي والدم المحيطي ودم الحبل السُرِّي من
أكثر األوجه ،لكن توجد اختالفات بينها .سوف يتناقش معك فريق الزرع حول
اختيار المصدر الذي سيُستخدم.
دم الحبل السُرِّي:
(خلية جذعية)

كريات الدم
الحمراء

كريات الدم
البيضاء

صفَيحة
ُ

■ الخاليا الجذعية :يجري قطف النخاع العظمي في غرفة العمليات .يصبح
المريض غائبًا عن الوعي عن طريق التخدير الكلي .تُدخَل إبرة في الورك
أو "العرف الحرقفي" حيث توجد كمية كبيرة من الخاليا الجذعية .ثم تُس َحب
الخاليا الجذعية عبر اإلبرة باستخدام حقنة .ويتطلب قطف الكمية المطلوبة
من الخاليا الجذعية وخزة أو وخزتين في كل ورك من خالل الجلد وعدة
وخزات في العظم.
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شفط النخاع العظمي والخزع

إبرة النخاع العظمي

النخاع العظمي

الجلد

عظم الورك

 2007 Terese Winslow,
©
U.S. Govt. has certain rights

■

الخاليا الجذعية من الدم المحيطي ( :)PBSCsتُجمع الخاليا الجذعية من

■

س ِّري ( :)UCBيُجمع دم الحبل السُرِّي من الحبل السُرِّ ي
دم الحبل ال ُ

الدم المحيطي عبر فصادة باستخدام آلة لجمع الدم تسمى آلة فصادة الكريات

والمشيمة بعد والدة طفل ما .وهو دم ثري جدًا بالخاليا الجذعية .يمثل هذا

البيضاء ( .)leukopheresis machineيتطلب األمر استخدام نوع

اإلجراء خطرًا محدودًا على صحة األم والوليد .يمكن جمع كمية قليلة فقط

خاص من الحقن الوريدي (قثطرة) للسماح بجريان الدم خالل اآللة لجمع

من الدم من الحبل السُرِّ ي والمشيمة ،ولذلك فالخاليا الجذعية التي تُج َمع

الخاليا الجذعية .إذا لم تكن أوردة طفلك واسعة بما يكفي لجريان الدم بشكل

تُستخدم في العادة مع األطفال والشباب اليافع .وتُج َّمد الخاليا ثم تُخ ّزن إلى

مناسب ،فقد يحتاج إلى وضع قثطرة خاصة مؤقتة إلجراء الجمع.

ق مطابق لها.
حين العثور على متل ٍ

دليل المرضى واآلباء
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المتبرع
حين تُد َرس حالة طفل مرشح لزرع الخاليا الجذعية ،فمن الخطوات األولى المتبعة معرفة ما إذا كان من بين أفراد العائلة يوجد متبرع
مناسب .ويتضمن ذلك دراسات خاصة بالدم تُجرى على المريض وعلى عائلته بأكملها .ويس ّمى االختبار المعتاد في هذه الحاالت التنميط
النسيجي .كما يس ّمى اختبار آخر تنميط ال ِدنا عالي الدقة (البصمة الوراثية).

تنميط مستضد الكريات البيضاء البشري ()HLA
التنميط النسيجي حسب مستضد الكريات البيضاء البشري ()HLA

يتعرف على مستضدات الكريات البيضاء .هناك مجموعتان من مستضدات

اختبار دم يُجرى من أجل تحديد أفضل متبرع مالئمةً لمريض يحتاج إلى

الكريات البيضاء مهمتان للتنميط النسيجي ،وهما :مستضدات الصنف األول

زرع خيفي .المستضد بروتين موجود على سطح كريات الدم البيضاء.

ومستضدات الصنف الثاني .وبداخل كل مجموعة ،تُقيَّم ستة مستضدات

ومستضدات الكريات البيضاء ضرورية للغاية للتعرف على الذات وعلى

للعثور على تطابق محتمل مع طفلك .ويعني التطابق الكامل لمستضد الكريات

الجسم األجنبي .وتتحدد مستضدات الكريات البيضاء بنا ًء على جينات األب

البيضاء أن كل أصناف مستضدات الكريات البيضاء لدى المتبرع مطابقة

واألم ،مما ينتج عنه زوجان من المستضدات .والتنميط النسيجي اختبار

تما ًما لمثيالتها لدى المتلقي.

فيما يلي مثال لتقرير مستضد الكريات البيضاء البشري (:)HLA

A25, B38 (w4), Cw3, DR15 (DQ1, DR51)

(موروث من األم)

A3, B7 (w6), Cw7, DR14 (DQ1, DR52)

(موروث من األب)

األنماط الوراثية لخصائص مستضد الكريات البيضاء البشري ()HLA
سيخضع كل متبرع محتمل لتنميط نسيجي ثم تقارن هذه النتائج بنمط أنسجة

أي ما يُطلق عليه متبرع من األقارب .وللذين ليس لديهم متبرع مطابق من

المريض .وسيقع االختيار على األكثر مطابقة ليكون المتبرع .أفضل فرصة

األقارب ،فسيجري لهم البحث عن متبرع من غير األقارب من سجل يسمى

للمريض للعثور على متبرع هي من بين أفراد أسرته .فسيجد خمسة وعشرون

البرنامج الوطني للتبرع بالنخاع العظمي (.)NMDP

في المائة من المرضى الذين يحتاجون إلى زرع متبرعًا من بين أسرتهم،

المتبرع المطابق جزئيًا
في كل األحوال تقريبًا يكون أي من الوالدين نصف متطابق مع الطفل

حتى يعمل زرع الخاليا الجذعية متماثل النمط الفرداني بنجاح دون أن يؤدي

(أي متماثل النمط الفرداني ( ،))haploidenticalأي أن نصف مستضدات

إلى تفاعل يتسبب في داء "الطُعم حيال المضيف" المميت ،يجب معالجة

الكريات البيضاء لدى المريض تتطابق مع كل من والده ووالدته .كما يوجد

الخاليا الجذعية بطريقة خاصة بعد جمعها من المتبرع وقبل زرعها في

احتمال  50في المائة لتماثل النمط الفرداني بين أي فرد وأخيه أو أخته.

جسم المريض .وهذه المعالجة تنزع اللمفاويات التائية من الخاليا الجذعية
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الممنوحة التي تتسبب في داء الطُعم حيال المضيف .أو قد يخضع المريض
لعالج كيميائي إضافي بعد الزرع للقضاء على اللمفاويات التائية الواردة من
المتبرع .وسيأتي شرح مفصل لداء الطعم حيال المضيف الحقًا في هذا الدليل.
توجد مزايا وعيوب لنزع اللمفاويات التائية من الخاليا .فاألسلوب المتبع
لنزع الخاليا يقلل مخاطر حدوث داء الطُعم حيال المضيف و يخفف حدته.
لكنه أيضًا يضيف خطر إخفاق الخاليا الجذعية في التطعُّم .لذلك ،فقد تضاف
معالجة إضافية باإلشعاع والعالج الكيميائي إلى نظام التكييف من أجل تعزيز
احتماالت نجاح التطعُّم .وقد ال تُستخدم تلك المعالجة في بعض الحاالت التي

يعاني فيها األطفال من داء العوز المناعي المشترك الشديد (.)SCID
قد يتسبب نزع الخاليا التائية في تأخير تعافي الجهاز المناعي ،وهو يمثل
دفاعات الجسم ضد العدوى ،مما يؤدي إلى ارتفاع خطر العدوى بعد الزرع.
ويمكن النظر في استخدام الخاليا الجذعية من أحد الوالدين أو اإلخوة أو
األقارب ،بعد إنضابها من الخاليا التائية ،وذلك لألطفال الذين ال يوجد لهم
متبرع مطابق وفق مستضد الكريات البيضاء ،سوا ًء من األقارب أو غير
األقارب.

المتبرعون البدالء
أكثر األطفال الذين يعانون من أمراض يمكن عالجها بزرع الخاليا الجذعية

من بنوك دم الحبل ال ُسرّي في أنحاء العالم تقوم بمعالجة دم الحبل السُرِّي

لن يجدوا متبرعًا مطابقًا من األقارب .ولهذا السبب توجد خيارات متعددة

وتخزينه .يحتوي دم الحبل ال ُسرّي الذي يتم التخلص منه في العادة على

لمتبرعين بدالء.

خاليا جذعية .إحدى مزايا استخدام دم الحبل ال ُسرّي هو أنه ال يتطلب

■

متبرع من غير األقارب  -حين يتعذر العثور على متبرع من األقارب،
يجري البحث عن متبرع من غير األقارب .المتبرع من غير األقارب هو
شخص مطابق للمريض وفق مستضد الكريات البيضاء ،وبصحة جيدة
وراغب في التبرع بالخاليا الجذعية.

■

مطابقة تامة لألنسجة مع المتلقي .ومن المزايا األخرى أن عملية الجمع ال
تحمل مخاطر على المتبرع .وتتضمن العيوب احتمال الحصول على عدد
كاف من الخاليا الجذعية أثناء عملية الجمع .فلو كان المريض كبير
غير
ٍ
الجسم سيحتاج إلى حجم كبير من الدم ،وقد ال يكون ذلك دائ ًما متوفرًا .كما
يحدث تأخير نسبي في استعادة وظائف النخاع بعد الزرع.

س ِّري  -في حالة عدم توافر متبرع بالخاليا الجذعية مطابق
دم الحبل ال ُ
من األقارب أو غير األقارب؛ فأحد المصادر األخرى للخاليا الجذعية
من متبرع من غير األقارب هو دم الحبل السُرِّي ( .)UCBويوجد الكثير

تحديد المتبرع الخيفي
سيقوم فريق زرع الدم والنخاع بتحديد المتبرع الذي يتميز بالتنميط النسيجي

المختص بك بتقديم العون بشأن المستندات المطلوبة وتبادل المعلومات مع

األقرب تطابقًا لطفلك .وإثر اختياره ،سيحتاج المتبرع إلى إجراء عدة اختبارات

المتبرع بعد السنة األولى .بوسعك أن تشكر المتبرع ،وكذلك أن تطلعه على

دم لتقييم حاالت تعرضه السابقة للفيروسات المختلفة مثل الفيروس المضخم

هواياتك واهتماماتك وأنشطتك المدرسية وحيواناتك المفضلة وغير ذلك .لكن

للخاليا ( )CMVوفيروس عوز المناعة البشرية ( )HIVوالتهاب الكبد .للمزيد

ال يمكنك إخباره باسمك أو عنوانك أو مدينتك أو واليتك أو بلدك أو رقمك

من المعلومات حول كيفية الحصول على النخاع من المتبرع ،يُرجى مراجعة

الهاتفي أو اسم المستشفى أو الطبيب أو موفر رعايتك الصحية .يجب تسليم

قسم "قطف النخاع العظمي" في هذا الدليل.

جميع الرسائل بدون إغالقها إلى منسق الزرع لديك للمراجعة .إذا كنت قد

ستظل هوية المتبرع من غير األقارب مجهّلة خالل العام األول بعد الزرع.
صح
ويمكن تبادل الهدايا البسيطة وبطاقات المجامالت والرسائل طالما ال يُف َ

تلقيت زرع دم الحبل ال ُسرّي ،فلن يكون هناك أي وسيلة أبدًا لمراسلة األم أو
األسرة المتبرعة بوحدة دم الحبل ال ُسرَّي.

فيها عن أي معلومات تدل على الهوية؛ غير أن بعض السجالت الدولية ال
تسمح بأي تبادل للمعلومات بين المتبرع والمتلقي .سيرحب منسق الزرع

دليل المرضى واآلباء
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اإلعداد لعملية الزرع

التقييم الطبي
قبل إدخال طفلك وحدة الزرع ،سيقيم فريق الزرع حالة المرض ووظائف

■

فحص العينين :قد يُجرى هذا الفحص لتقييم حالة عيني طفلك وبصره.

■

اختبار االضطرابات العصبية النفسية :قد يخضع طفلك كذلك الختبار يشمل

األعضاء لديه .سيخضع طفلك لعدة اختبارات للتحقق من جهوزيته إلجراء
الزرع .وفيما يلي قائمة ببعض االختبارات التي قد يتلقاها طفلك:

فحوصات فكرية ونمائية وأكاديمية ومراجعة السجالت الدراسية.

■

مخطط السمع :الختبار السمع لدى طفلك.

■

تحليل الدم  -الختبار العد الدموي وعوامل تجلط الدم ونسبة الملح في

ً
كامل (سيخبرك فريق وحدة زرع الدم والنخاع بذلك) كجزء من
لمفانيًا

الجسم وفحص دالئل التعرض للفيروسات في السابق.

نظام اإلعداد السابق للزرع ،فسيحتاج إلى إجراء محاكاة قبل اإلدخال.

■

■

مخطط كهربية القلب ( )EKGومخطط صدى القلب :الختبار وظائف
القلب ،إلى جانب نَظم القلب وحجمه.

■

المؤسسة التي توفر لنا العالج اإلشعاعي هي في العادة مستشفى جورجتاون
الجامعي .ستستغرق تلك الزيارة قرابة  6-4ساعات وستتض َمن لقاء

اختبارات الوظائف الرئوية ( :)PFTsالختبار وظائف رئتي الطفل .أثناء
اختبارات الوظائف الرئوية ،سيُطلَب من طفلك أن يتنفس بشهيق وزفير

والممرضات والفنيين الذين سيوفرون العالج ،كما ستتضمن الحصول على

عبر أنبوب لتحديد فعالية امتصاص األكسجين عبر الرئتين.

قياسات جسم الطفل .كما ستتيح هذه الزيارة لطفلك أن يمارس البقاء في

طفلك .يتضمن اختبار سرعة الترشيح ال ُكبَيبي حقن صبغة عبر حقنة وريدية
وسحب عينات من الدم بعد الحقن بساعة ثم ساعتين ثم أربع ساعات.
ويقيس هذا االختبار مدى فعالية كليتي طفلك في ترشيح الصبغة.
تصوير مقطعي محوري محوسب ( )CATأو التصوير بالرنين المغنطيسي
( :)MRIللبحث عن مرض أو عدوى في أماكن معينة من جسم طفلك.
■

وتُجرى هذه في العادة خالل الزيارة األولى لمؤسسة العالج اإلشعاعي.

اختصاصي أشعة األورام (وهو طبيب يتخصص في العالج باألشعة)

■ سرعة الترشيح ال ُكبَيبي الكلوي ( :)GFRالختبار وظائف الكلى لدى

■

المحاكاة اإلشعاعية :إذا كان طفلك سيتلقى تشعيع الجسم الكامل أو تشعيعًا

الوضع المطلوب أثناء جلسات العالج باألشعة .إذا كان عمر طفلك أصغر
مما يسمح له بالبقاء ساكنًا خالل المعالجة ،فسيحتاج أن يُع َرض على فريق
التخدير حيث ستتطلب جلسات العالج أن يخضع للتهدئة .هذه زيارة مهمة
ينبغي على كل من الوالدين/األوصياء حضورها حيث ستلتقي باألطباء
وتناقش أساليب العالج والمخاطر والمنافع مع اختصاصي أشعة األورام.
كما ستوقع نماذج الموافقة على العالج.
ال يتوقع من أكثر هذه االختبارات أن تتسبب في أي ألم للطفل .سيجدول منسق

شفط النخاع العظمي وبَزل قَطَني :قد تدعو إليه الحاجة من أجل معاينة

اإلجراءات السابقة للزرع هذه االختبارات من أجلك .ومن األهمية بمكان

حالة المرض.

إخطار أحد أعضاء فريق وحدة زرع الدم والنخاع فورًا في حالة فوات أي من

■ فحص األسنان :يُفحص الفم الستكشاف أي أسنان قد تكون بحاجة إلى حشو
أو خلع .فيجب عالج تلك األسنان قبل الزرع حتى ال تصبح مصدرًا للعدوى
فيما بعد .من المه ّم المحافظة على نظافة الفم وترطيبه طوال عملية الزرع.
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االختبارات المجدولة .وسيحتاج طفلك أن يُع َرض أيضًا على عيادة وحدة زرع
الدم والنخاع قبل اإلدخال .أثناء زيارة العيادة هذه ،سيخضع طفلك لفحص بدني
وستُس َحب منه عينات دم لتحليلها للتأكد من جهوزيته للزرع وخلوه من أي نوع
من العدوى.

وقد تقتضي الضرورة لبعض األطفال إجراء تقييمات إضافية بواسطة

ستُجرى كل هذه التقييمات في العيادة الخارجية .أثناء استكمال اإلجراءات

أخصائيين في الجهاز العصبي (اختصاصي طب األعصاب) وال ُغدد الهُرمونية

والتقييمات السابقة للزرع ،سيوضع جدول أول ّي لإلدخال من أجل عملية

(اختصاصي ال ُغدد الص ّماء) والرئتين (أطباء الرئة) والقلب (أطباء القلب) .وفي

الزرع .وسيتفاوت الجدول بنا ًء على احتياج طفلك إلى عالج إضافي قبل

حالة بعض األمراض ،قد يلزم إجراء خزع كبدي.

الزرع ،وما إذا اقتضت الضرورة البحث عن متبرع من غير األقارب ،وكذلك
على توافر سرير بالمستشفى.

العزل االجتماعي
بسبب إمكانية نقل الكثير من أنواع العدوى عبر اللقاءات العابرة ،ينبغي

إذا كان المتبرع بالخاليا الجذعية ً
طفل آخر ،فبإمكانه مواصلة الذهاب إلى

أن يظل طفلك بعيدًا عن األفراد المرضى قرابة أسبوعين قبل إدخاله إلى

المدرسة وحضور األنشطة االجتماعية ،لكن مع إبعاده عن األشخاص

المستشفى .وينبغي إبالغ العيادة بعالمات أي أمراض محتملة (مثل السعال

المرضى بالبرد أو األنفلونزا أو من تبدو عليهم أي أعراض أخرى .وينبغي

والرشح وال ُح ّمى) تظهر على طفلك بأسرع ما يمكن.

إبالغ العيادة بعالمات أي أمراض محتملة تظهر على المتبرع بأسرع ما يمكن.

وضع القثطرة

غَرْ ز وريدي تحت الترقوة

غرز وريدي وداجي داخلي

القثاطر الوريدية المركزية أنواع خاصة من أنابيب الحقن الوريدي (.)IVs

في حالة عدم وضع قثطرة وريدية مركزية ،توضع قثطرة مركزية طرفية

تظل القثاطر الوريدية المركزية في مكانها طوال عملية الزرع للمساعدة

( .)PICCوتولَج هذه القثطرة الطرفية خالل وريد بالذراع يؤدي إلى القلب.

في تجنب األلم والمعاناة الناجمين عن تكرار الحقن الوريدي وسحب الدم.

وتوضع القثطرة الوريدية المركزية الطرفية بواسطة أخصائي أشعة مع

ستُستَخدم قثطرة حقن وريدي لإلمداد بمشتقات الدم والعالج الكيميائي والتغذية

االستعانة في إدخالها والتأكد من موضعها بالموجات فوق الصوتية والصور

واألدوية األخرى ،ولسحب الدم المطلوب لالختبارات اليومية ولتسريب الخاليا

الشعاعية الصدرية والتنظير التألقي .سيتعين على اثنين من موفري الرعاية

الجذعية .سيقوم جراح أطفال بإدخال القثطرة فيما يكون طفلك تحت تأثير

األساسيين أن يعلما كيف يعتنيان بالخط المركزي الخاص بطفلك أثناء وجوده

التخدير الكلي .يُفتَح شق صغير في الجلد عادة ما يكون بالقرب من الترقوة.

بالبيت .وستوفر الممرضات دورات تعليمية وتدريب عملي ،أثناء إقامتك

وتولج القثطرة خالل وريد كبير يؤدي إلى القلب .ويبرز الطرف الخارجي

بالمستشفى ،حول كيفية االعتناء بالخط المركزي الخاص بطفلك .ويُتوقَّع منكما

منها خارج الجلد في منتصف الصدر .وكثيرًا ما يلزم استخدام لمعتين للقثطرة.

أن تتعلما كيفية االعتناء بالخط المركزي الخاص بطفلك قبل التخريج من

سيشعر طفلك بعد اإلجراء الجراحي ببعض المعاناة التي يتوقع أن تزول خالل

المستشفى.

بضعة أيام .في العادة ،يُترك الخط المركزي في مكانه لعدة أشهر بعد الزرع.
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الغطاء التأميني
تغطي أكثر خطط التأمين الصحي تكلفة زرع الخاليا الجذعية .يجب عليك

حصص الخصم .هناك أيضًا مصروفات عارضة متعلقة بعمليات الزرع مثل

مراجعة خطة التأمين الخاصة بك للتأكد .كما سيتصل منسق اإلجراءات السابقة

وجبات اآلباء ورسوم انتظار السيارات وأجور رعاية أطفالك اآلخرين ،إلخ.

للزرع بشركة التأمين لديك للتحقق من التغطية والحصول على الموافقة .يغطي

وال يتيسر لكثير من العائالت ما يكفي من االحتياطي النقدي لمواجهة هذه

برنامج ميديكيد ( )Medicaidأكثر عمليات زرع النخاع العظمي .وستطالبك

المصروفات .هنا يمكن لألخصائي االجتماعي أو منسق اإلجراءات السابقة

أكثر شركات التأمين بتسديد حصة الخصم السنوي .وتتنوع في العادة قيم

للزرع المختص بكم أن يتعاون معكم بشأن هذه المصروفات.

اإلعداد النفسي واالجتماعي
سيلتقي بك األخصائي االجتماعي المختص بك قبل عملية الزرع لمناقشة

العيادة ،ربما يوفر اختصاصي حياة األطفال اإلعداد لوضع الخط المركزي

الضغوط الرئيسية المصاحبة لتجربة الزرع .كل طفل وكل فرد في العائلة

وشرحًا لعملية الزرع من خالل األلعاب الطبية والكتب المصورة .كما ستتم في

شخصية فريدة وسيكون لكل منهم أسلوبه الخاص في التعامل مع تحديات زرع

ذلك الوقت اإلجابة عن أي أسئلة وتوضيح أي سوء فهم للمساعدة على إزالة

الخاليا الجذعية .وسيحاول األخصائي االجتماعي أن يتعرف على أسرتك

أي قلق محتمل.

بما يكفي للمساعدة في إعدادكم للتحديات التي أمامكم .سيسألك األخصائي
االجتماعي المختص بكم أسئلة متنوعة عن طفلك وعن أسرتك مثل التجارب
الطبية السابقة والضغوط األخرى التي تواجهها األسرة ومصادر الدعم النفسي
واألساليب المعتادة التي تواجه بها األسرة الضغوط .سوف تساعدنا هذه األسئلة
في التعرف على ما يمكن أن يخفف من صعوبات تجربة الزرع على كل أفراد
العائلة وتساعد الفريق في وضع خطط تالئم عائلتك بقدر المستطاع.

كما سيلتقي اختصاصي حياة أطفال وأخصائي علم نفس بإخوة الطفل لتقييم
فهمهم لعملية الزرع واالستشفاء .سيجيب اختصاصي حياة األطفال على أي
أمور تشغل إخوة الطفل حول فترة الزرع والتي قد تتضمن قلق االنفصال عن
الوالدين والمريض ومرض الطفل ومدة االستشفاء وإرشادات زيارة المريض.
وسيشجع اختصاصي حياة األطفال التواصل بين اإلخوة والطفل المريض
طوال عملية الزرع .إذا كان أحد اإلخوة متبرعًا بالنخاع العظمي ،سيوفر له

قبل الزرع بعدة أيام أو إثر وصولك إلى وحدة الزرع ،سيلتقي بك اختصاصي

اختصاصي حياة األطفال التعليم والتثقيف حول قطف النخاع العظمي .وقد

حياة األطفال أنت وطفلك لمناقشة فهم المريض لعملية الزرع واألنشطة

يكون لدى المتبرع من اإلخوة أمور خاصة تشغله ،فسيتم تناولها بحسب ما

المفضلة لخلق أجواء عادية وبعض األساليب اإليجابية .أثناء وجودكم في

يناسب كل أمر على حدة.
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دخول وحدة زرع الخاليا الجذعية
إثر دخول وحدة زرع الخاليا الجذعية ،تبدأ فترة عد تنازلي تستغرق في العادة من خمسة إلى  10أيام .وينتهي العد التنازلي ببلوغ اليوم رقم صفر ،وهو يوم إجراء
الزرع .أما أثناء فترة العد التنازلي فيُطبّق فيها نظام تكييف المريض .ويشمل ذلك المعالجة بالعالج الكيميائي و/أو اإلشعاعي .بعد إجراء الزرع يبدأ العد التصاعدي
لأليام (أول يوم بعد الزرع هو اليوم رقم .)+1

وحدة زرع الخاليا الجذعية للمرضى الداخليين وحدة خاصة مزودة بنظام

الغرض من إجراءات العزل هو منع انتشار مرض مع ٍد سوا ًء كان مؤكدًا أو

ترشيح الهواء الجسيمائي عالي الكفاءة لتخليص الهواء من الجسيمات .بفضل

ً
محتمل من شخص إلى أخر.

نظام الترشيح هذا ،يُسمح لألطفال بمغادرة غرفهم للتريُّض ،لكن ال يُسمح لهم
بمغادرة الوحدة .ويجب أن يفهم اآلباء والزوار أنه في حالة حملهم لعدوى ما،
أو احتمال حملهم لها ،فإنهم يخاطرون بنقل العدوى إلى طفلهم أو نشرها إلى
غيره من المرضى .لذا ،فمن أجل سالمة طفلك وسالمة المرضى اآلخرين،
يُرجى االلتزام باإلرشادات التالية.

يمكن لآلباء البقاء مع المريض في الغرفة المزوّدة بسرير نهاري وتلفاز
و ُمش ّغل "دي في دي" وهاتف وحوض وحمام خاص يحتوي على دُشّ وحوض
اغتسال (بانيو) .لكن غير مسموح لألطفال الزائرين بالمبيت ً
ليل .قد تتغير
سياسة الزيارة أثناء موسم اإلنفلونزا حسب سياسة المستشفى .كما أن كل

لهذه القاعدة استثناءات ،فإذا كان المريض بحاجة إلى أي اختبارات أو

غرفة مزوّدة بميزان حتى ال يتعرض المرضى لتلوث متبادل عند قياس الوزن
اليومي وكذلك لضمان دقة القراءة .تُنظَّف الغرفة يوميًا ،وعلى كل فرد يدخل

إجراءات ،فسيُس َمح له باالنتقال خارج طابق الوحدة ،ولكن سيجب عليه ارتداء

الغرفة اتباع اإلجراءات المحددة للحد من المضاعفات المتعلقة بعملية الزرع.

قناع  N95الواقي الخاص به .إذا أصيب المريض بعدوى في أي وقت أثناء
إقامته في المستشفى ،فسيوضع في العزل وسيتعين عليه البقاء في غرفته.

غسيل اليدين
غسيل اليدين أفضل طريقة للوقاية من العدوى .يجب
على كل المرضى والزوّار غسل أيديهم قبل دخول
وحدة زرع الخاليا الجذعية ،ثم غسلها مرة أخرى قبل
دخول غرفة المريض .وبعد كل مرة تخرج فيها من
غرفة المريض ،سيتعين عليك إعادة غسل يديك قبل
دخول الغرفة مرة أخرى .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
يغسل أي شخص يديه بعد استخدام المرحاض أو تقديم
العون للمريض في الحمام أو بعد إعداد الطعام.
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التعود على نظام يومي روتيني
نحن ندرك أن عملية الزرع ليست سهلة .لكننا بحاجة إلى تجاوبك مع إرشادات

أجل ضمان األفضل لصحة طفلك ولتقليل خطر اإلصابة بالعدوى والحفاظ

ضعت هذه اإلرشادات من
الوحدة من أجل مساعدة طفلك على التعافي .وقد ُو ِ

على نظام يومي معتاد بقدر اإلمكان.

الرعاية اليومية

هناك بضعة عادات روتينية تُمارس يوميًا أو عدة مرات يوميًا للحد من

المشكالت التي قد تحدث أثناء عملية زرع النخاع العظمي.
■ ال ُغسل :يساعد ال ُغسل اليومي بصابونة أو ماسحات خاصة في المحافظة
على خلو الجلد من الجراثيم.
■

العناية بالفم :قروح الفم من األثار الجانبية للعالج الكيميائي واإلشعاعي.
وغسل األسنان واللسان بفرشاة ناعمة إلى جانب استعمال غسول الفم من
ضرورات المحافظة على أعلى قدر ممكن من نظافة الفم .ويمكن عن
طريق العناية الجيدة بالفم التخفيف من حدة قروح الفم إلى حد كبير.

■

العناية بالقثطرة :سوف تُتَّبَع إجراءات محددة ونظام ُمح ّدد لتغيير الضمادات

كثب .يوزن كل المرضى مرة واحدة يوميًا على األقل في غضون الساعة

للمحافظة على مكان خروج القثطرة نظيفًا.
■

 8صباحًا .وتزداد أهمية مراقبة الوزن عن كثب بسبب تغيرات السوائل في

العالمات الحياتية :تُج َمع قراءات العالمات الحياتية على مدار الساعة

الجسم.

كل أربع ساعات بد ًءا من الساعة  8:00صباحًا .ستُراقَب درجة الحرارة
وضغط الدم وسرعة القلب والتنفس وقياس التأكسج النبضي كل أربع

■

األطفال في سن الدراسة ينبغي أن يواصلوا دروسهم من خالل التفاعل
األسبوعي مع اختصاصيين في مجال التعليم.

ساعات أثناء استشفاء الزرع .ومن الضروري مراقبة هذه القراءات عن

سياسة الزيارة
يتعرض األطفال الذين يخضعون لعالج زرع الدم والنخاع إلضعاف شديد
لجهازهم المناعي ،مما يجعلهم عرضة لإلصابة بعدوى تهدد الحياة عند

■

السعال

■

التهاب الحلق

■

أوجاع جسمانية وقشعريرة وإجهاد

■

طفح أو التهابات جلدية أخرى

■

التقيؤ أو اإلسهال

تعرضهم ألي عدوى .الغرض من سياسة الزيارة هو تقليل احتماالت مثل هذه
العدوى .يُرجى مراعاة أن القيود على الزيارة وسياساتها قد تتغير أثناء موسم
اإلنفلونزا أو حين تستدعي الضرورة ذلك .يمتد موسم اإلنفلونزا في العادة من
شهر أكتوبر إلى أبريل .يُرجى مراجعة ممرضتكم لمعرفة ما إذا كانت هناك
قواعد مختلفة مطبقة في ذلك الوقت.

** يجب أن يكون كل الزوار خالين من األعراض السالفة ذكرها وأال يكونوا

كل الز ّوار سيخضعون للفحص ،قبل الدخول إلى الوحدة ،للكشف عن عالمات

تعاملوا عن قرب مع أشخاص مرضى خالل الخمسة أيام السابقة.

العدوى أو أعراضها .إذا كانت إجابتك هي "نعم" على أي من األسئلة التالية،
فال يُس َمح لك بزيارة وحدة زرع النخاع العظمي حتى تتعافى.

■

يجب على كل الزوّار اتباع احتياطات العزل المعلقة.

هل عانيت من أي من األعراض التالية خالل الخمسة أيام السابقة؟

■

سيقوم فريق زرع الدم والنخاع بتثقيف الطفل واألسرة والزوّار بشأن أهمية

■

 ُح َّمى ( 100درجة فهرنهايت [ 37.7مئوية] أو أعلى ،أو شعور بالسخونة
أو الرعشة أو القشعريرة ،ولكن بدون قياس درجة الحرارة)
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غسيل اليدين جيدًا ،بما في ذلك عدم لمس الوجه أو الشعر أو األسطح بعد
غسل اليدين وحثهم على ممارسة ذلك.

■

ال يُسمح بأكثر من أربعة زوار في وقت واحد ،بما فيهم الوالدين ،في غرفة

■

المريض أو وحدة زرع الدم والنخاع .قبل االحتجاز إلجراء الزرع ،سوف

 8:00مسا ًء يوميًا بحد أقصى ساعتان.

تعين عدداً يبلغ  8زائرين .يجب تزويد فريق زرع الدم والنخاع بقائمة
الزوار إثر يوم االحتجاز في الوحدة .لن يتمكن الزوار غير المدرجين في
القائمة من دخول الوحدة .يجب على كل الزوار تسجيل الدخول فور دخول
الوحدة ،وسوف يفحصون للتحري عن أعراض اإلصابة بعدوى ،كما
سيتعين عليهم تقديم إثبات تلقي حقنة لقاح اإلنفلونزا أثناء موسم اإلنفلونزا.
■

يتمتع اآلباء/األوصياء بالتواصل المباشر مع طفلهم طوال الـ  24ساعة.
كما يُرحَّب باآلباء/األوصياء للمبيت في الغرفة ً
ليل .يرجى االلتزام
باإلرشادات التالية:

يمكن لإلخوة الذين يجتازون اختبار الفحص بالزيارة بين  12:00مسا ًء إلى

■

يجب على األطفال البقاء في غرفة المريض طوال الوقت ،كما يجب على
اآلباء اإلشراف عليهم للمحافظة على سالمتهم .كما نطالبك بمساعدة طفلك
بجعل إخوته يغسلون أيديهم .وكذلك ال ينبغي السماح لألطفال الزائرين بأن
يصعدوا على فراش طفلك.

نرجو مالحظة اآلتي :ال يُس َمح لآلباء/األوصياء بالجلوس في غرفة التمريض
في أي وقت مطلقًا .يتبادل طاقم التمريض معلومات ذات خصوصية داخل
غرفة التمريض ،وتقع على عاتقنا مسؤولية المحافظة على خصوصية كل
المرضى.

يمكن االحتفاظ باألغراض الشخصية في الغرفة.
— 
توجد حمامات ،مزودة بالدش ،متاحة لآلباء والزوّار خارج
— 
غرفة الطفل.
■

تذكر أن عملية الزرع ستمتد لعدة أسابيع .لذلك ،فالحصول على الراحة
المناسبة مهم لألسرة كما هو مهم للمريض .ولهذا السبب ،فاألفضل لآلباء أو
موفري الرعاية أن يتناوبوا جداولهم إن أمكن.

زيارة األطفال لوحدة زرع الدم والنخاع :ال يُسمح لألطفال تحت  16عا ًما
من غير إخوة المريض بالزيارة .يجب يكون األطفال بين  10و 16عا ًما
إخوة المريض ليُسمح لهم بالزيارة .ال يُس َمح بأي شخص أقل من  10أعوام
بالتواجد في الوحدة .ال يُس َمح بأي شخص أقل من  18سنة بالمبيت ً
ليل.
يزداد بين األطفال احتمال نقل األمراض التي يمكن أن تعرض صحة طفلك
الذي يُعالج بالزرع أو صحة أطفال آخرين بالمستشفى للخطر .لذا نحثك
على ترتيب زيارات إخوة المريض مسبقًا مع الممرضة .يجب أن يخضع
كل الزوار لفحص صحي قبل الزيارة.

■

يجب أن يقدم كل الزوار تحت سن  18إثبات بالتطعيم ضد الحصبة
والنكاف والحصبة األلمانية والحماق.

ماذا تحضر معك من أغراض
التخطيط لإلقامة في المستشفى ليس مهمة سهلة.
وتزداد صعوبة هذه المهمة حين تحاول التخطيط

أجل عملية الزرع .وكثيرًا ما يكون لدى الطفل بطانية مفضلة أو دمية محشوة
بشكل حيوان مفضل قد يرغب في إحضارها معه كذلك .ويُس َمح بدمية محشوة

أشرك
إلقامة ممتدة أثناء معالجة طفلك بالزرعِ .

واحدة فقط كهذه لكل طفل .ويلزم غسل أي دمية محشوة أو بطانية خاصة

طفلك في التخطيط واإلعداد لفترة الزرع.

بالماء الساخن وتجفيفها في دورة السخونة العالية .ال تنس تنظيف مرشح الوبر

أحضر معك أغراضًا شخصية لتزيين غرفة
ِ

قبل استخدام المجففة وبعده .اغسل هذه األشياء مرة واحدة أسبوعيًا على األقل

طفلك لتجعل غرف الطفل تبدو أقرب إلى غرفته

أثناء مدة االستشفاء لعملية الزرع.

بالبيت .كما تضفي المعلقات والصور على بهجة
على الغرفة .ال يُس َمح بالنباتات والزهور االصطناعية أو الطبيعية في وحدة
زرع الدم والنخاع أو العيادة التابعة لها ،حيث يمكن للتربة أو المياه أن تنقل
البكتيريا أو الفطر اللذان قد يتسببا في إصابة طفلك بالمرض.
يفضل أكثر األطفال ارتداء مالبسهم الخاصة أثناء وجودهم في المستشفى من

تجنب إحضار األغراض القديمة المتربة التي يمكن أن تنقل الجراثيم .كما
نوصي بمسح كل األغراض بماسحات تعقيم بالمنزل ووضعها في أوعية
بالستيكية .بعد الوصول إلى المستشفى ،سيلزم مسح هذه األوعية بماسحات
التعقيم الخاصة المتوفرة لدينا؛ وسيساعدك طاقم الرعاية في العثور عليها في
يوم اإلدخال إلى المستشفى.
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يجب أن تكون الكتب إما جديدة وإما الستخدام طفلك فقط .يمكنك إحضار

■

الفرش :يمكنك إحضار البطانيات أو الوسائد أو األلحفة الخاصة أو

مذياع و/أو أسطوانات "سي دي" و/أو ُمش ّغل "سي دي" أو "آي بود" .يجب

المفضلة؛ لكن في حالة اتساخها ،فسيتعين على طفلك استعمال فرش

تنظيف كل األغراض بمادة مطهرة قبل دخول الغرفة .وينطبق ذلك أيضًا على

المستشفى إلى أن تتمكن من غسلها .الفرش مثل المناشف وفوط غسيل

أسطوانات "دي في دي".

الوجه وأكياس الوسائد والمالءات موجودة في الخزانة الموجودة خارج
غرفة طفلك .نتوقع تغيير فرش سرير طفلك مرة واحدة يوميًا على األقل،

وال مانع أيضًا من إحضار أجهزة الحاسوب المحمولة أو اآلي باد .توجد خدمة

إال عند اتساخه ،ويشمل ذلك الفُرُش التي تحضرها من المنزل ،لذا نرجو

وصول إلى إنترنت متاحة في الغرفة باسم " "BearAirعند الحاجة .كما توجد

الترتيب على هذا األساس إذا رغبت في إحضار الفرش .يُرجى التحدث مع

أجهزة حاسوب متاحة لآلباء في غرفة رونالد ماكدونالد ومكتبة األسرة بالطابق

ممرضتكم أو متخصصة رعاية المرضى ( )PCTحول الموعد المناسب

الثاني في مبنى المستشفى الرئيسي.

ل ُغسل طفلك وتغيير فرشه .توفر المستشفى الوسائد ،لكن إذا كان لدى طفلك
وسادته الخاصة ،يجب أن تكون حديثة الشراء ومغلفة في البالستيك حتى

■ المالبس :أحضر بيجامات طفلك وفانيالت التيشرت أو فانيالت البيت

وقت إحضارها إلى وحدة زرع الدم والنخاع.

المسائية المفضلة لديه .توجد غرف مغاسل متاحة بداخل المستشفى.
كما يمكن توفير مرايل المرضى إذا كان طفلك يفضلها .ونوصي بثياب
فضفاضة تسمح بسهولة الوصول إلى الخط المركزي .يجب تغيير كل ثياب
طفلك مرة واحدة يوميًا على األقل بعد ال ُغسل أو الدُش .نقترح غسل مالبس
طفلك بالماء الساخن وتجفيفها في دورة الحرارة العالية حتى بلوغ  100يوم
بعد إجراء الزرع.

■

اللُ َعب :ترحب وحدة زرع الدم والنخاع بإحضار اللعب واأللعاب
واألحجيات ( )puzzlesوالدمي .ويُرجى إحضار كتب وأنشطة للترويح
عن طفلك .كما يمكن لألطفال األكبر سنًا المساعدة عن طريق وضع قائمة
باألشياء التي يرغبون في إحضارها معهم .كل غرفة في الوحدة مزوّدة
بتلفاز ،كما توجد مشغالت "دي في دي" متوفرة .وتوجد بعض األفالم
المتوفرة في الوحدة ،لكن يمكنك أن تحضر مقاطع الفيديو المنزلية أو األفالم
المفضلة .تأكد من وضع بطاقات باسمك على كل مقتنياتك .يجب أن تكون
كل األغراض قابلة للتنظيف بسهولة.

اعتبارات خاصة لألعمار المختلفة
ضع وحديثو المشي قد ال يكون بإمكانهم إخبارك بما يريدون ،لكنك
األطفال ال ُر ّ

سن المراهقة ينبغي لهؤالء تحمل مسؤولية التخطيط لما يرغبون في توافره

تعرف األشياء المفضلة عندهم .أحضر عددًا من اللعب والدمي التي يكثر طفلك

لهم أثناء إقامتهم الممتدة في المستشفى .وحيث أنهم سيرغبون في التواصل مع

من اللعب بها .وحيث تتسم هذه الفئة العمرية بفترة انتباه قصيرة ،فستحتاج إلى

أصدقائهم ،فينبغي عليهم التأكد من إحضار أرقام هواتف أصدقائهم وعناوين

إحضار تشكيلة متنوعة من اللعب واأللعاب .كما توفر األفالم وسيلة ترويح

بريدهم اإللكتروني .مشروعات الهوايات الحرفية وألعاب الفيديو والكتب

جيدة أيضًا.

واألغاني كلها أشياء قد يستمتعون بتوافرها معهم.

مرحلة ما قبل الدراسة يمكن لهؤالء اللعب بمفردهم لفترات زمنية قصيرة.

عند دخولكم المستشفى أول مرة ،أحضر معك أهم األشياء :المالبس

األشياء المفضلة من البيت مثل الدمي أو اللعب المحشوة والمكعبات والسيارات

ومستلزمات العناية الشخصية وبعض اللعب .ثم مع استمرار اإلقامة

واألحجيات تشجع أطفال ما قبل الدراسة على اللعب بمفردهم .كما ينبغي

بالمستشفى ،يمكنك إحضار أشياء إضافية من المنزل .أحضر معك صور

إحضار أنشطة تشتركون فيها معًا مثل األلعاب البسيطة أو كتب للقراءة.

أفراد العائلة وغيرهم من الشخصيات المهمة في حياة طفلك .فالصور تساعد

المرحلة المدرسية يمكن لهؤالء األطفال المساعدة في التخطيط المسبق بوضع
قائمة باألنشطة التي يرغبون في القيام بها أثناء إقامتهم بالمستشفى .ومما
يناسب هذه الفئة العمرية البدء في مشروع هواية حرفية بسيط يتكون من عدة
خطوات .جدير بالذكر أن اختيار مشروعات شديدة الصعوبة كثيرًا ما يؤدي
إلى اإلحباط .ومن االختيارات الجيدة صور دودل ( )doodle-artوالنماذج
المتراكبة (.)snap together models
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على تذكير الطفل بوجود حياة خارج المستشفى .كما يمكنك الترتيب لنقل
بعض األشياء من البيت مثل المعلقات وديكورات الحائط أو بطانية/كيس مخدة
مفضلة عند الطفل.

مرافق وخدمات المركز الوطني لطب األطفال

الكافيتريا في الطابق الثاني بالمستشفى الرئيسية وتقدم ثالث وجبات ساخنة

الحمامات لآلباء والزوار موجودة في وحدة زرع الدم والنخاع .ونطلب منك

يوميًا باإلضافة إلى السندوتشات الباردة والبيتزا وبوفيه السلطات وأنواع

عدم استخدام الحمام بغرفة طفلك في وحدة زرع الدم والنخاع (يُرجى مراجعة

متعددة من اآليس كريم والحلوى من  6:00صباحًا إلى  7:00مسا ًء

القسم بعنوان "عملية الزرع") .يمكنك استخدام الدش قبل موعد تنظيفه لهذا

المقهى في الطابق السابع بالبرج الشرقي ( )East Towerويقدم الوجبات
الخفيفة والبيتزا والمشروبات والقهوة .ومواعيده من  7:00صباحًا حتى
 11:0مسا ًء.
مكان الوجبات الخفيفة بالطابق الثاني بالقرب من الكافيتريا ويحتوي على
ماكينات بيع األغذية والمشروبات والمكان مفتوح يوميًا على مدار  24ساعة.

اليوم أو بعد أن يستخدمه طفلك لهذا اليوم .كما توجد مرافق دُش لآلباء خارج
وحدة زرع الدم والنخاع مباشرة .وسيرشدك أحد العاملين إلى مكانه بعد
دخولك المستشفى.
الهواتف موجودة في أماكن متفرقة بالمستشفى .يمكن استخدام الهاتف الموجود
في وحدة زرع الدم والنخاع للمكالمات الصادرة المحلية فقط ،وليس للمكالمات
الخارجية (المسافات الطويلة) .ويمكنك استقبال المكالمات الواردة المحلية ومن

مقاهي صغرى في الطابق الثاني بالجناح الغربي وفي البهو الرئيسي .وهي

الخارج .الهواتف الموجودة في غرف التمريض مخصصة ألفراد الطاقم الطبي

مفتوحة أثناء مواعيد الدوام في أيام العمل.

فقط .ويمكنك أيضًا استخدام هاتفك الجوال داخل المستشفى؛ لكن قد تكون هناك
أوقات يُحظر فيها استخدام الهواتف الجوالة في مناطق المرضى بالمستشفى.
يُرجى تقدير ضرورة االلتزام الكامل بهذه القاعدة.
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غرف المغاسل
مغاسل ومجففات الخدمة الذاتية موجودة في غرفة رونالد ماكدونالد خارج

وعلى كل أسرة أن تحضر ما تحتاج إليه من هذه المستلزمات .نحن نوصي

وحدة المرضى الداخليين مباشرة بالطابق الرابع في البرج الشرقي .وهي

باستخدام مساحيق ومطريات غير معطرة حيث أن المرضى الذين يعالجون

متاحة مجانًا؛ غير أن المستشفى ال توفر مساحيق الغسيل ومطريات المالبس

بالزرع يعانون من حساسية الجلد الشديدة.

وجبات اآلباء
يمكن لآلباء شراء الوجبات من الكافيتريا .ويمكن تخزين الطعام في الثالجات

استخدامكم .يُرجى عدم ترك أي أغذية مفتوحة في غرفة المريض لمدة تتجاوز

الموجودة بغرف المرضى .أما طعام مرضى وحدة زرع الدم والنخاع ،فيجب

ساعة واحدة .كما توجد أماكن متنوعة للطعام حول المستشفى بما فيها كافيتريا

تخزينه في الثالجة الموجودة في ركن وحدة الزرع بين الغرفتين رقم 427

ومقهى ومطاعم قريبة.

و .428فهذه الثالجة خاضعة لإلشراف ودرجة حرارتها تحت المراقبة.
إذا خزنت أغذية في هذه الثالجة ،فيُرجى وضع بطاقات على المحتويات
باسم المريض والتاريخ .كما يوجد فرن مايكروويف بجوار الثالجة من أجل

دعم األسرة
غرفة دونالد ماكدونالد العائلية هي استراحة

يكون األطفال في هذه الغرفة تحت إشراف الكبار في جميع األوقات .وتوجد

الستخدام والدي األطفال النزالء بوحدة األورام/

أجهزة حاسوب متصلة باإلنترنت متاحة لالستخدام .الغسالة ومجففة مالبس

أمراض الدم ووحدة زرع الدم والنخاع وإخوتهم.

موجودتان في استراحة العائالت .يُرجى مالحظة أنه يتعين عليك إحضار

ويوجد بها فرن مايكروويف وثالجة لتسخين

مسحوق الغسيل الخاص بك ألن المستشفى ال توفره .سيتواجد أيضًا مندوب

الطعام وتخزينه .كما يمكن لآلباء االستفادة من

رونالد ماكدونالد ضمن طاقم العمل لمساعدتك بشأن أي موارد أخرى قد

الحاسوب وحضور لقاءات مجموعات الدعم

تحتاج إليها.

والجلسات التثقيفية ،إلى جانب الحصول على مواد تثقيفية في الغرفة .يجب أن

غرفة رونالد ماكدونالد العائلية
تحت إدارة )Ronald McDonald House Charities® of Greater Washington, DC (RMHC DC

رسالة مؤسسة  RMHC DCهي تخفيف معاناة

مريح بمناخ منزلي ليكون مال ًذا لالسترخاء لآلباء وغيرهم من موفري الرعاية

أمراض الطفولة على العائالت .مؤسسة

لمرضى األورام/أمراض الدم .تحتوي الغرفة على مطبخ مجهز بثالجة وفرن

 RMHC DCمؤسسة خيرية محلية تشمل

مايكروويف وغسالة أواني وجهاز صنع القهوة وموائد للطعام باإلضافة إلى

برامجها بيتي رونالد ماكدونالد

غسالة ومجففة مالبس ومحطات حاسوب ومساحة مشتركة.

،)Ronald McDonald Houses®(
وعيادة األطفال الطبية المتنقلة
)Ronald McDonald Care Mobile®(
وغرفة رونالد ماكدونالد العائلية .)Ronald McDonald Family Room®(
غرفة رونالد ماكدونالد العائلية موجودة بطابق األورام/أمراض الدم على
الجانب األيسر من الممر بعد مكتب أمين الوحدة وباب خروج الطوارئ
مباشرة .والغرض من غرفة رونالد ماكدونالد العائلية هو توفير مكان هادئ
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ويعمل طاقم مؤسسة  RMHC DCمع قسمي الباحثين االجتماعيين وحياة
األطفال بالمركز الوطني لطب األطفال من أجل توفير البرامج المختلفة في
الغرفة ،بد ًءا من مجموعات الدعم والبرامج التثقيفية إلى أساليب إراحة الذهن
باالسترخاء مثل اليوجا والتريكو .وتوجد نتيجة تقويم شهري معلقة بالغرفة.
تظل غرفة رونالد ماكدونالد العائلية بأكملها مفتوحة لمدة  12ساعة يوميًا مع
تواجد طاقم  RMHC DCومتطوعين بالغرفة للترحيب بالزائرين وتقديم

العون لهم والعناية بالغرفة .بعد ساعات العمل ،يظل فقط جانب المطبخ/

تعتمد مؤسسة  RMHC DCعلى التبرعات السخية من اآلخرين لدعم

المغسلة متاحًا حيث يُطلب من الزائرين التسجيل بمكتب أمين الوحدة ومن

برامجنا .ونطلب بالطبع ممن يستخدمون الغرفة احترام الجميع عن طريق

ثم يزوّدون ببطاقات إلظهارها والتوجه إلى الغرفة بإشراف أمين الوحدة.

مساعدتنا في المحافظة على مواردها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

تتطلب التراخيص أن يقوم الزوّار بتسجيل دخولهم ،لذا نكون في غاية االمتنان

ويمكن لطاقم غرفة رونالد ماكدونالد العائلية أن يطلعك على معلومات إضافية

لتعاونكم معنا في هذا الشأن.

حول الطرق التي يمكنك المساعدة بها.

إننا نتطلع إلى لقائك لنجعل إقامتك أسهل بعض الشي

مكان العبادة بالمستشفى موجود بالطابق الثالث بجوار صف المصاعد .مكان

انتظار السيارات متاح في جراج االنتظار الموجود أسفل المستشفى .تكلفة

العبادة مفتوح للتعبد  24ساعة يوميًا .تحتفي مستشفى المركز الوطني لطب

االنتظار معلقة في الجراج .ويمكن أن يساعدك الباحثون االجتماعيون في

األطفال بمناسبات دينية عديدة .وسوف يشار إلى أوقات هذه المناسبات وأماكن

شراء كوبونات انتظار السيارات .يُرجى التأكد من إقفال سيارتك وعدم ترك

إقامتها عن طريق الفتات بمصاعد المستشفى ونداءات صوتية.

أي أشياء ثمينة بها حيث أن المستشفى ليس بإمكانها تحمل مسؤولية أي

مكتبة المريض واألسرة موجودة بالطابق الثاني بالقرب من الكافيتريا.

مسروقات.

تحتوي هذه المكتبة على مختارات رائعة من كتب األطفال لكل األعمار .كما

المواصالت العامة توفرها هيئة النقل بمنطقة مدينة واشنطن العاصمة

تحتوي هذه المكتبة على معلومات حديثة لآلباء حول األمراض وأنواع العالج

( .)WMATAتقف حافالت متروباص ( )Metrobusخارج باب المستشفى

ومجموعات الدعم من أجل اإلضافة إلى المعلومات التي يمدها بكم الطبيب.

األمامي بشارع ميشيجان أفينيو (.)Michigan Avenue

كل ما في المكتبة من مواد متاح لالستعارة ،كما يمكنك زيارة المكتبة مباشرة.
لكن ال يُسمح بأخذ هذه الكتب إلى غرفة طفلك بوحدة زرع الدم والنخاع .توجد
أيضًا خدمات تطوعية للحصول على كتب

محطة مترو األنفاق أقرب محطات مترو األنفاق هما "بروكالند/سي يو إيه"
(( )Brookland/CUAالخط األحمر) و"كولومبيا هايتس"
(( )Colombia Heightsالخطان األخضر واألصفر) .خدمة الحافلة

خدمات الترجمة الشفهية متاحة إذا كانت لغتك األساسية ليست اإلنجليزية،

المكوكية المجانية المعتادة متاحة من المحطة إلى المستشفى ذهابًا وإيابًا أثناء

فستوفر لك المستشفى خدمات الترجمة .ويتم الترتيب مسبقًا لالجتماعات التي

ساعات العمل .لتجد الحافالت المكوكية ،اتجه إلى اليسار عند الخروج من

يُستعان فيها بالمترجمين إذا أمكن .كل غرف المرضى مزوّدة بهاتف سيراكوم

المحطة .تقف الحافلة المكوكية عند الممر الدائري على يسار ساحة االنتظار

(الهاتف األزرق) الذي يوفر الترجمة إلى مئات اللغات عبر الهاتف.

الرئيسية ومواقف متروباص .ابحث عن شعار  Dr. Bearعلى جانب الحافلة
المكوكية أو اسأل سائق الحافلة للتأكد من توقفها عند مستشفى المركز الوطني
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لطب األطفال .ويمكنك استقالل الحافلة من خارج باب المستشفى الرئيسي

سيارات األجرة يمكن طلب سيارات األجرة من مكتب االستعالمات بالطابق

مباشرة من الطابق  P1بجراج انتظار السيارات .راجع مكتب االستعالمات

األول (في البهو الرئيسي).

بالبهو الرئيسي للحصول على جدول مواعيد الحافلة المكوكية .يمكن الحصول
على معلومات إضافية عن مترو األنفاق ومتروباص من الموقع التالي
.http://www.wmata.com

حافلة بيت رونالد ماكدونالد المكوكية تسير مرتين يوميًا بين بيت رونالد
ماكدونالد ومستشفى المركز الوطني لطب األطفال .للحصول على جدول
المواعيد اتصل ببيت رونالد ماكدونالد على الرقم.(202) 529-8204

مرافق وخدمات أخرى
صيدلية  Walgreen’sموجودة في بهو الطابق األول بالقرب من ناقالت

ماكينة الصرف اآللي موجودة في بهو الطابق األول بالقرب من كشك الخزينة.

الركاب إلى ساحة انتظار السيارات .صيدلية  Walgreen’sمفتوحة أيام

كما توجد ماكينة صرف آلي أخرى في الكافيتريا .إلى جانب ذلك ،يمكن

االثنين  -الجمعة من الساعة  8:00صباحًا  9:00 -مسا ًء ،ويومي السبت

للخزينة صرف النقود مقابل شيكاتك الشخصية بحد أقصى  25دوالر في اليوم

واألحد من  10:00صباحًا  6:00 -مسا ًء .وتوفر أدوية الوصفات واألدوية

الواحد ،وذلك آلباء المرضى الداخليين فقط.

المباعة بدون وصفات ومنتجات اإلقالع عن التدخين والمعدات الطبية الخاصة
ومستلزمات العناية الشخصية والهدايا واألغذية والمشروبات الصحية.

الخدمات الطبية للكبار متاحة في المستشفى المجاورة لنا ،وهي مركز مستشفى
واشنطن ( ،)Washington Hospital Centerالذي يشمل خدمات

مستشفى المركز الوطني لطب األطفال منشأة خالية من التدخين .غير مسموح

الطوارئ إلى جانب كل خدمات التخصصات الفرعية األخرى .طاقمنا الطبي

بالتدخين في أي مكان داخل أو حول المستشفى .إذا رغبت في التدخين ،يجب

غير متاح لتوفير الرعاية الطبية للكبار .إخوة المريض الذين يمرضون أثناء

عليك أن تغادر أراضي المستشفى.

وجودهم بالمنطقة يجب أن يعرضوا على طبيب األطفال الخاص بهم ،لكن

موائد النزهة موجودة خارج باب المستشفى األمامي .يمكن طلب الوجبات
السريعة من الكافتيريا لتناولها في الخارج على موائد التنزه حين يكون
المناخ معتدالً.
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يمكن عرضهم على غرفة الطوارئ لدينا في حاالت الرعاية الطبية الطارئة.

اعتبارات التغذية أثناء زرع الخاليا الجذعية
مرضى زرع الخاليا الجذعية معرضون للغاية لإلصابة بالجراثيم التي قد تُنقل عن طريق األغذية والمشروبات .وضمن جهدنا لتوفير بيئة أكثر تحصينًا،
يوضع مرضى زراعة الدم والنخاع على نظام غذائي خاص فور إدخالهم .سوف يتناقش معك اختصاصي النظم الغذائية حول تفاصيل هذا النظام الغذائي إلى
جانب الحديث عن بعض المعلومات المهمة األخرى بشأن ممارسات تناول األغذية اآلمنة.

النظام الغذائي الخاص بزرع النخاع العظمي
النظام الغذائي الخاص بزرع الدم والنخاع استبعدت فيه أغذية معينة من أجل
تقليل خطر اإلصابة بالعدوى من البكتيريا .النظام الغذائي منخفض البكتيريا
نظام غذائي خاص يتجنب األغذية التي تحتوي على البكتيريا و/أو تحتمل
التلوث بالبكتيريا .نحن نريد لطفلك أن يأكل بشكل معتاد بقدر اإلمكان ،مع
الحرص على سالمته .أثناء اتباع هذا النظام الغذائي ،لن يمكن لطفلك أن يأكل
طعا ًما متبقيًا ،أو يأكل في المطاعم ،أو أن يُطلب له طعام من المطاعم .وكذلك،
للحماية من العدوى ،ال يمكن ترك الطعام أو المشروبات في درجة حرارة
الغرفة لمدة تتجاوز ساعة واحدة .إلى جانب الحد من خطر العدوى ،ترمي
أهداف هذا النظام الغذائي إلى تعزيز النمو وتجنب فقدان أنسجة الجسم الغثة
عن طريق توفير سعرات حرارية و/أو بروتين بكميات مناسبة ولكن بدون
إفراط .سيُسمح في البداية بمنتجات األلبان (باستثناء اللبن الزبادي أو الرائب)
ضمن هذا النظام الغذائي ،ولكن قد تُحظر في حالة اإلصابة باإلسهال والقيء.
سوف يُخبرك فريق زرع الدم والنخاع بالوقت الذي يصبح فيه تناول الطعام

تعافي جسم طفلك من عملية الزرع .سيتوقف النظام الغذائي الخاص عندما يتم
التطعُّم بصورة مناسبة.

من المطاعم آمنًا .تعتبر إرشادات النظام الغذائي هذه مؤقتة .وسيتم تغييرها مع

إرشادات عامة حول الطعام أثناء عملية الزرع:
ال تترك صواني الطعام باقية في غرفة المريض أكثر من  60دقية بدون

تناول الطعام في غضون  24ساعة من إعداده .ويمكنك أيضًا إعداد كمية

تبريد أو إعادة تسخين.

كبير من الطعام وتقسيمه في أوعية صغيرة ،ثم تجميده قبل إحضاره إلى

■

التبريد والتسخين المناسبان ضروريان لكل أنواع الطعام.

المستشفى.

■

اتبع إرشادات الطعام والسالمة.

■

يمكنك طهو الطعام في المنزل وإحضاره إلى المستشفى .يُرجى اتباع

■

إرشادات سالمة الطعام عند إعداد كل أنواع الطعام (انظر نصائح سالمة
الطعام أدناه) .يجب غسل كل الطعام كما ينبغي ثم يطهى جيدًا على درجة
الحرارة المناسبة .إذا أعددت طعا ًما طازجًا وجئت به إلى المستشفى ،فيجب

■

يمكنك شراء منتجات منفردة معبئة مسبقًا مثل الحساء المعبأ وعبوات
الكعك (الكوكيز) والمهلبية (البودنج) والعصائر ووجبات لنشابلز
( )Lunchables™والوجبات المجمدة .الطعام الذي تم إعداده في محال
البقالة أو اللحوم الباردة غير مسموح بها في هذا النظام الغذائي .يُرجى
سؤال الفريق لديك إن كانت هناك أطعمة ترغب في إحضارها ولكنك غير
واثق من سالمتها.
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■

■

إذا كان طفلك يتناول أي مكمالت عشبية أو أغذية صحية أو فيتامينات أو

أن يظل على هذا النظام الغذائي لفترة زمنية أطول إذا كان يتناول دواءين

غير ذلك من العالجات البديلة ،يُرجى إخطار فريق زرع الدم والنخاع حيث

أو أكثر من األدوية الكابتة للمناعة (مثل سيكلوسبورين أو بريدنيزون

يمكن لبعض تلك العالجات أن تتفاعل مع بعض األدوية.

أو سيل سيبت) .سيخبرك موفر الرعاية الطبية الخاص بك عن المدة

يُحظر طعام المطاعم والكافتيريات ضمن النظام الغذائي منخفض البكتيريا

الضرورية الستمرار طفلك على هذا النظام الغذائي.

ألنه ال سبيل للتحقق من طهي الطعام وتناوله بطريقة مناسبة .الطعام الذي
لم يتم طهيه أو تناوله بطريقة مناسبة قد يتسبب في اإلصابة بالعدوى.
بصفة عامة ،يوصى بأن يظل المرضى الذين يعالجون بزرع ذاتي المنشأ

■

في حالة الزرع ذاتي المنشأ اتبع هذا النظام الغذائي لمدة ال تقل عن  60يو ًما.
في حالة الزرع الخيفي اتبع هذا النظام الغذائي لمدة ال تقل عن  100يوم.

على هذا النظام الغذائي لمدة  60يو ًما وأن يتبع المرضى الذين يعالجون

تحتوي الصفحات التالية على أغذية مسموح بها وغير مسموح بها في النظام

بزرع خيفي هذا النظام الغذائي لمدة ال تقل عن  100يوم .قد يحتاج طفلك

الغذائي الخاص بزرع الدم والنخاع.

األغذية
فواكه وخضروات

مسموح بها
■
■
■

الخبز والسيريال
والنشويات األخرى

■

■

كل الفواكه أو عصائر الفواكه المعلبة
الفواكه الطازجة المطهية
موز ،برتقال ،بطيخ بعد غسله وتقشيره على أن يكون سلي ًما
بال عيوب وال عفن ظاهر.
كل أنواع الخبز والسيريال الساخن والبارد والمكرونة
واألرز والبطاطس المطهية
األطعمة ال ُمصنَّعة (مثل شرائح البطاطس ،شرائح الذرة،
شرائح التورتيال) من عبوات الحصة الغذائية الواحدة
()single serving package

غير مسموح بها
■
■
■
■
■
■
■
■

■

منتجات اللحوم
والبروتين

■

■
■
■
■
■

الخضروات

■
■
■
■

منتجات األلبان

■

■
■

كل أنواع اللحوم التالية المطهية جيدًا/المعلبة :اللحم
البقري ،الدجاج ،الديك الرومي (الحبش) ،البورك ،السمك
(األصداف) ،األغذية البحرية ،الهوت دوج ،البيكون،
المجانق ،التوفو
البيض المطهي جيداً
لحم اللنشون المعبأ تجاريًا
زبدة الفول السوداني المعبئة تجاريًا
منتجات فول الصويا المطهية ،البقول والقرنيات
المكسرات المحمصة في عبوات منفصلة
الخضروات المطهية (طازجة أو مجمدة)
الخضروات المعلبة
عصائر الخضروات المعلبة
الصلصة المعلبة أو المعبأة في زجاج
جميع أنواع الحليب المبستر ومنتجات األلبان المبسترة
(مثل الجبن والزبد والكريم)
الجبن المعبء مع اللبن المبستر
اآليس كريم/الشرائط المثلجة المعبئة ،اللبن الزبادي
المجمد ،العصائر المجمدة

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

■
■

■
■
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كل الفواكه الطازجة األخرى (مثل الجريب فروت وأنواع التوت)
تُحظر الفواكه المجففة (الزبيب ،إال في حالة طهيه مع الطعام)
تُحظر الفواكه المجمدة
تُحظر الفواكه المجففة مع التجميد
الحبوب النيئة غير المطهية
المخبوزات الملفوفة ( )rollsالمسكرة المحشوة بالكريم أو الكاسترد
النخالة ( )branغير المعالجة
السيريال الساخن أو البارد مع الفواكه المجففة والمكسرات أو جوز
الهند بعد الطهي
البطاطس النيئة
اللحوم أو األغذية البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا
البيض النيئ أو المطهي جزئيًا بما فيه الصفار ومشروب البيض
المضروب (إال إذا كان مبسترًا)
شرائح السلمون ( ،)loxالسمك المخلل ،السوشي
السالمي الصلب المملح في غالف طبيعي
لحوم محال البقالة
شرائح اللحم المقدد ()jerky
الميسو/التامبه
المكسرات غير المحمصة أو النيئة
الخضروات/األعشاب النيئة (السلطات)
عصائر الخضروات النيئة
الصلصة النيئة أو غير المطهية
الطعام الذي تم إعداده في محال البقالة أو منضدة السلطات
اللبن الزبادي
منتجات األلبان غير المبسترة (الحليب ،الجبن ،اللبن الزبادي،
الزبد ،الكريم)
أنواع الجبن من محال البقالة
أنواع الجبن التي تحتوي على عفن (مثل الروكفور
والجورجونزوال)
الجبن من الفلفل الحار أو الخضروات غير المطهية
الجبنة التشيدر الحادة ،جبن بري ،جبن فتيا ،جبن كامامبير ،جبن
القريش المكبوس
اآليس كريم والزبادي من ماكينات البيع
مشروبات الحليب المخفوق Freal

ماذا لو انخفضت شهية طفلي؟
من المتوقع أن تقل شهية طفلك أثناء إجراء الزرع وقد يظل كذلك بعد الزرع.
تتضمن بعض األثار الجانبية الشائعة الغثيان والقيء وتغير الطعم واحتقان
الحلق أو جفافه .وبسبب هذه األثار الجانبية ،يحتاج أكثر األطفال إلى دعم
غذائي مؤقت والذي قد يتضمن أنبوب تغذية أنفي معدي أو تغذية كاملة بالحقن
تُعطى بالحقن الوريدي .سوف يناقش معك الفريق الطبي أفضل الخيارات
لطفلك عند الحاجة.

األغذية
المشروبات

مسموح بها
■
■

■
■

المكمالت/الحليب
المر َّكب

■

■

الحساء

■

■

الدهون

■
■
■
■

متنوعات

■
■

المشروبات الغازية أو الماء في ُعلَب أو زجاجات منفردة
كول إيد ( ،)Kool-Aidمشروبات الفواكه المعلبة ،الماء،
غاتوريد ( ،)Gatoradeليمونادة
المياه المعبئة
ضع حدودًا على القهوة

غير مسموح بها
■
■
■
■

تجنب مشروبات األلبان إذا ظهرت أعراض عدم تحمل الالكتوز
العصائر حديثة العصر
الشاي
عصير الجريب فروت

أي مكمالت معلبة أو معبأة
(مثل Ensure ،Breeze ،Resource ،Pediasure
 ،Ensure Plusإلخ)
الحليب المر َّكب لألطفال الرضع الخالي من الالكتوز،
Prosobee ،All Soy
كل أنواع الحساء المصنوع بالماء أو اليخن (المسبك)
المعلب أو المتوفر كحصص مفردة معلبة
أنواع الحساء المصنوعة بالكريم حسب تحملها
حصة منفردة من المرجرين النباتي أو الزبد
تتبيل السلطات أو الزيت النباتي
صلصة اللحم المطهية
زبدة الفول السوداني
الوجبات المجمدة (مثل )Stouffers
Lunchables

■

■

■

■
■
■

أنواع الحساء البارد مثل الجازباتشو

تتبيل السلطات الطازجة أو المصنوعة منزليًا؛ التتبيل المحتوي على
الجبن المعتق (مثل الجبنة الزرقاء والروكفور) أو البيض النيء
(مثل تتبيل سيزر)
يُحظر طعام المطاعم أو منتجات من المخبز أو الطعام من كافيتريا
المستشفى
طعام بائع الطريق
الطعم المجهز من ماكينات البيع
التعبئة من صنابير المشروبات ( ،Slurpeesمطاعم الوجبات
السريعة)

** ال تعطي أي نوع من العسل ألي طفل عمره أقل من عام واحد أو أي طفل يعاني من داء
العوز المناعي المشترك الشديد ( )SCIDحتى يمر عام على عملية الزرع.
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نظام اإلعداد

العالج الكيميائي
يُستخدم العالج الكيميائي إلخالء فراغ النخاع العظمي وقتل أي خاليا سرطانية

سوف يتناقش معك أعضاء فريق زرع الدم والنخاع بشأن عوامل العالج

متبقية وإبطال الجهاز المناعي لتجنب رفض الجسم للنخاع العظمي الجديد.

الكيميائي الخاصة بطفلك بالتحديد .وهناك عدد من األثار الجانبية الممكنة/

وسيسمح هذا بتطعُّم النخاع العظمي الجديد لينتج في النهاية خاليا دم سليمة.

المحتملة التي سوف تُناقَش معك .توفر االختبارات التشخيصية التي تُجرى قبل

وهناك عدة أنواع مختلفة من األدوية أو العوامل .سيتم إمداد عوامل العالج
الكيميائي عبر الخط المركزي لدى طفلك .وقد يتلقى طفلك واحدًا أو أكثر من
عوامل العالج الكيميائي لعدة أيام.
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عملية الزرع لطفلك معلومات عن قدرة طفلك على التعامل مع أدوية العالج
الكيميائي .ويقوم فريق زرع الدم والنخاع دائ ًما بالمراقبة لرصد أي
أثار جانبية.

تشعيع الجسم الكامل
يُجرى تشعيع الجسم الكامل ( )TBIلبعض المرضى الذين يعالجون بعمليات
زرع الخاليا الجذعية الخيفية .والغرض من المعالجة اإلشعاعية هي قتل أي

الخضوع لمعالجة إشعاعية يشابه الخضوع للتصوير باألشعة السينية.
■

فهو يتم بدون ألم.

■

وال يصبح طفلك وال مالبسه مش ًّعا أثناء المعالجات أو بعدها.

■

وال ينقل جسم طفلك اإلشعاعات إلى اآلخرين.

■

رئتا طفلك حساستان لجرعات التشعيع العالية ،ولذلك فسيتم تغطيتهما

خاليا سرطانية متبقية وإضعاف الجهاز المناعي لدى طفلك لتقليل احتماالت
رفض النخاع الجديد .والتشعيع في العادة يجرى على الجسم بالكامل .وهو
يوصف بأنه " ُمقسَّم" ألنه يُجرى على مدار عدة أيام ،مرتين أو ثالث مرات
يوميًا في بعض األحيان .وقد تستغرق كل معالجة من  10دقائق إلى  30دقيقة.

بدرعين رصاصين مخصصين أثناء بعض المعالجات .تُصنع هذه الدروع

سيتم ترتيب موعد لزيارة اختصاصي المعالجة اإلشعاعية قبل الموعد المجدول

من أجل حماية طفلك أثناء المعالجة اإلشعاعية.

إلدخال طفلك المستشفى بأسبوع أو أسبوعين لتقييم كمية التشعيع التي يحتاجها
طفلك ومناقشة المعالجة واألثار الجانبية.

■

وحين يذهب طفلك إلى المعالجة ،سيرتدي القناع الواقي .N95

سوف تُجرى المعالجة اإلشعاعية في مستشفى جورجتاون الجامعي ،الواقعة

■

يجب أال يرتدي طفلك أي مصوغات أثناء المعالجة اإلشعاعية حيث قد يزيد

على مسافة قريبة من النظام الصحي للمركز الوطني لطب األطفال .في

المعدن من جرعة التشعيع في هذا الموضع.

اليوم الذي سيتلقى فيه طفلك تشعيع الجسم الكامل ( ،)TBIسيرتب لكم طاقم
التمريض إجراءات النقل عن طريق عربة اإلسعاف إلى هذا الموقع ذهابًا
وإيابًا .ويُسمح لك بالركوب مع طفلك في عربة اإلسعاف .من أجل سالمتك ،لن
يمكنك البقاء في الغرفة مع طفلك أثناء المعالجة اإلشعاعية.

األثار الجانبية العامة للعالج الكيميائي واإلشعاعي
األثار الجانبية هي األثار غير المرغوبة للعالج الكيميائي واإلشعاعي على

اإلشعاعية إذا كان على الجلد أي نوع من الغسول أو الكريمات أثناء تلك

جسم طفلك .ستحدث بعض هذه األثار سريعًا ثم تختفي بعد بضعة أيام ،في

المعالجات .ولهذا السبب ،ال تضع أي نوع من الغسول أو الكريم على جلد

حين سيحدث البعض اآلخر بتدريج أكثر ويبقى لعدة أسابيع إلى عدة سنوات.

طفلك خالل األيام التي يتلقى فيها المعالجة اإلشعاعية.

تعمل الجرعات الكبيرة من العالج الكيميائي واإلشعاعي على تدمير الكثير
من خاليا الجسم سريعة االنقسام ،بما في ذلك الخاليا غير الطبيعية
والخاليا السليمة.

بعد العالج الكيميائي واإلشعاعي لن يكون بإمكان طفلك أن ينتج كريات الدم
البيضاء أو كريات الدم الحمراء أو الصفيحات ،إلى أن يبدأ النخاع العظمي
الجديد في العمل .وقبل أن يبدأ النخاع العظمي الجديد لدى طفلك في إنتاج

أجزاء الجسم التي تحتوي على خاليا سريعة االنقسام هي الجلد والشعر

الخاليا الجديدة ،ستكون قدرة طفلك على مكافحة العدوى محدودة .انخفاض

والسبيل الهضمي .وكثيرًا ما تظهر األثار الجانبية المبكرة على أجزاء

الصفيحات معناه أن الطفل قد يصاب بسهولة بالتك ّدم أو النزف .وقد يتم إجراء

الجسم هذه .وتتضمن األثار الجانبية المبكرة سقوط الشعر ،والغثيان والقيء

نقل الصفيحات عند الحاجة .وقد يتسبب انخفاض مستويات الهيموجلوبين في

واإلسهال وفقدان الشهية والطفح الجلدي وتغير في طعم األكل وتقرحات

شعور طفلك بالضعف واإلجهاد .وسيتم أيضًا نقل كريات الدم الحمراء

فموية وزيادة الوزن .هذه األثار الجانبية مؤقتة ،وهناك أدوية متوفرة لتخفيف

وفق الحاجة.

الكثير من أثارها .قد يصبح جلد طفلك أغمق أو يكتسب احمرارًا طفيفًا نتيجة
للعالج اإلشعاعي .جدير بالذكر أن جلد طفلك سيصبح أكثر حساسية للمعالجة
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األدوية:

األدوية الفموية وأدوية الحقن الوريدي
تُعطى الكثير من األدوية خالل فترة الزرع لتقليل األثار الجانبية والوقاية من

■

العدوى التي تحدث لمتلقي الزرع .ويستمر إعطاء الكثير من هذه األدوية حتى

الوريدي للوقاية من عدوى الفطر وعالجها.

تنجح الخاليا الجذعية في التطعُّم ،كما يستمر إعطاء بعض األدوية ألسابيع
كثيرة بعد ذلك.

فوريكونازول/كاسبوفونجين دواءان يعطيان عن طريق الفم أو الحقن

■

أسيكلوفير/فاالسيكلوفير من األدوية المضادة للفيروسات التي تُعطى عن
طريق الفم أو الحقن الوريدي إذ كان طفلك قد تعرض لعدوى الهربس أو

مضادات المكروبات :توفر هذه األدوية الوقاية من العدوى التي تسببها

الحماق الفيروسية أو أصيب بهما (ويتحدد ذلك بنا ًء على اختبار دم يُسحب

البكتيريا أو الفيروسات أو الفُطر وتعالجها .وتشمل هذه األدوية ما يلي:

قبل الزرع).

■

غسول مالح دافئ للفم غسول مالح يستخدم لتنظيف الفم .يجب استخدام

■

باكتريم/بنتاميدين من المضادات الحيوية للوقاية من االلتهاب

الغسول على األقل ثالث مرات يوميًا بالمضمضة في الفم لمدة  30ثانية ثم

الرئوي الذي تتسبب فيه المتكيسة الرئوية الجؤجؤية

بصقه خارجا ً .

( .)Pnuemocystis cariniiإذا كان طفلك حساسًا لعقاقير السلفا
فسيُستخدم الدواء بنتاديمين أو أتوفاكيون.
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■

غانسيكلوفير/فوسكارنت من األدوية المضادة للفيروسات التي تعطى عبر

■ ميثوتريكسات دواء يُعطى عن طريق الحقن الوريدي ويُع ّد في العادة من

الحقن الوريدي .إذا كان المريض أو المتبرع قد تعرض من قبل لفيروس

عوامل العالج الكيميائي .الجرعة المستخدمة في زرع الدم والنخاع أقل

المضخم للخاليا ( ،)CMVفسيُعطى له أحد مضادي الفيروسات هذين

كثيرًا من الجرعات المستخدمة في العالج الكيميائي .ويُستخدم بعد عمليات

للوقاية من استنشاط هذه العدوى بعد الزرع.

الزرع الخيفي لمنع داء الطُعم حيال المضيف.

أدوية الغثيان :تُعطى لمنع الغثيان والقيء أو عالجهما.

■

حيال المضيف .وهي تعطى بالحقن الوريدي بد ًءا من يومين إلى ثالثة

■ زوفران دواء للغثيان يُعطى عن طريق الفم أو الحقن الوريدي .ويُعطى

أيام قبل زرع الخاليا الجذعية .ومع اقتراب موعد تخريج طفلك سيُستبدل

هذا الدواء قبل المعالجة اإلشعاعية أو العالج الكيميائي ويستمر تناوله حتى

الدواء بصنف يُعطى عن طريق الفم .وسيظل طفلك يتناول هذا الدواء حتى

يختفي الغثيان والقيء.
■

سيكلوسبورين/تاكروليمس من األدوية األخرى المستخدمة لمنع داء الطُعم

ينخفض خطر اإلصابة بداء الطعم حيال المضيف .تتطلب هذه األدوية

فينيرجان وريغالن وأتيفان وبنادريل أدوية أخرى للغثيان يمكن إعطاؤها

مراقبة مستويات الدم من أجل إعطاء الجرعة المناسبة التي تحقق الوقاية

عن طريق الفم أو الحقن الوريدي لمعالجة الغثيان والقيء .توجد توليفات

المناسبة من داء الطُعم حيال المضيف.

كثيرة ألدوية الغثيان يمكن إعطاؤها لطفلك ليشعر بالراحة أثناء عالجه .إذا
كان دواء معين يعمل بنجاح أكثر لمعالجة الغثيان لدى طفلك ،فيُرجى أن

■

المضيف الحاد أو المزمن عن طريق كبت الجهاز المناعي لدى طفلك.

تخبر الممرضة أو الطبيب بذلك.
العوامل الكابتة للمناعة أدوية تُعطى لكبت الجهاز المناعي لدى طفلك .تمنع
هذه األدوية النخاع العظمي الجديد من القيام بالرفض وتُستخدم لمنع داء الطُعم

ميكوفينوالت موفيتيل ( )MMFدواء آخر يُستخدم لمعالجة داء الطُعم حيال
ويُعطى هذا الدواء عن طريق الفم في صورة كبسول أو سائل.

■

بريدنيزون أو ميثيل بريدنيزولون (ستيرويدات) يمكن أيضًا إعطاؤه عن
طريق الحقن الوريدي أو الفم يوميًا ،وذلك بد ًءا من األسبوع الثاني بعد

حيال المضيف (.)GvHD

الزرع ثم يُفطَم منه ببطء (تُع ّدل كمية الدواء بالتدريج) في حالة عدم ظهور
داء الطُعم حيال المضيف.

أدوية أخرى
■ أورسوديول يُستخدم هذا الدواء للمحافظة على جريان الصفراء في المرارة

يتلقى طفلك جرعة تسريب من الجلوبولين المناعي عن طريق الوريد عبر
خطه المركزي في فترة تناول األدوية الكابتة للمناعة أو حتى تعود قدرته

أثناء عملية الزرع للوقاية من االنسداد.

على مكافحة العدوى إلى طبيعتها.

■ جلوتامين بروتين يساعد السبيل الهضمي على التجدد؛ وقد يساعد ذلك على
تعجيل التعافي من التهاب الغشاء المخاطي .يُعطى هذا الدواء عن طريق
الفم مرتين يوميًا.
■ كبت البروجستيرون أو الغدد التناسلية تحتاج إلى هذه األدوية الفتيات في
سن المراهقة الالتي يمررن في دورات الحيض الشهرية .ستُعطى األدوية

■

عامل تحفيز مستعمرات المحببات (/)GCSFفيلجراستيم دواء يُستخدم
لتحفيز نمو كريات الدم البيضاء .يُعطى هذا الدواء في العادة حين يعجز
الجسم عن صنع كريات الدم البيضاء خالل األسابيع القليلة األولى .يتفاوت
استخدام هذا الدواء بين مريض وآخر وقد ال يُعطى لكل مريض.

لتجنب الحيض أثناء عملية الزرع حين تكون الصفيحات وكريات الدم
الحمراء منخفضة.
■ الجلوبولين المناعي عن طريق الوريد ( )IVIGدواء يُعطى عن طريق
الحقن الوريدي لتزويد الدم بأضداد إضافية من أجل مكافحة العدوى .قد
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قطف النخاع العظمي
قبل قطف النخاع العظمي بعدة أسابيع سيخضع المتبرع من األقارب لفحص بدني في عيادة زرع الدم والنخاع .وأثناء هذه الزيارة سيُس َحب دم من المتبرع من
أجل تقدير العد الدموي وعوامل التجلط وفصيلة الدم .هذه االختبارات ضرورية للتأكد من أن صحة المتبرع جيدة بدرجة مالئمة للتبرع .ويمكن الختصاصي
حياة األطفال أن يشرح للمتبرع ما سيتم خالل هذا اليوم ،إذا رغب المتبرع في ذلك.

وقد يلتقي المتبرع أيضًا بأخصائي علم النفس لمناقشة مشاعره تجاه التبرع

بعد القطف ،سيوضع المتبرع تحت المراقبة في غرفة اإلفاقة .وسيتم الكشف

بنخاعه العظمي .وسيوقع الوالدان على الموافقة على قطف النخاع العظمي

على العالمات الحياتية وموضع القطف بصفة متكررة .وسيُعطى المتبرع

بحضور طبيب الزرع المعالج .وقد يتطلب األمر إجراء نقل دم في غرفة

شرابًا حين يكون قد أفاق تما ًما .إذا شعر المتبرع بالمعافاة وتمكن من الشرب

العمليات في يوم القطف .وسيحصل طبيب الزرع المعالج أيضًا على الموافقة

دون أن يتقيأ ،فسيكون بإمكانه االنتقال إلى سكن قريب .سيجد المتبرع

على نقل الدم تحسبًا لحالة االحتياج إلى هذا اإلجراء .كما ستوقَّع الموافقة على

ضمادات على كل مواضع قطف النخاع العظمي ،ويجب المحافظة على هذه

التخدير بمعرفة طبيب التخدير في يوم قطف النخاع العظمي.

الضمادات جافة وسليمة في موضعها خالل الليل .ويمكن إزالة الضمادات

في يوم إجراء قطف النخاع العظمي سيُنقل المتبرع إلى غرفة العمليات
ويُعطى تخديرًا كليًا حتى يغيب عن الوعي طوال إجراء القطف دون أن يشعر

في اليوم التالي .ثم يُس َمح للمتبرع بالعودة إلى نظامه الروتيني المعتاد
بحسب تحمله.

بأي ألم .وال ينبغي أن يتناول المتبرع أي طعام أو شراب لمدة ال تقل عن 8

قد يشعر المتبرع ببعض األلم في موضع القطف ،وقد يستمر هذا األلم عدة

ساعات قبل القطف لتجنب حدوث القيء عند إجراء التخدير الكلي .وستوفر

أيام .هذا أمر معتاد بعد إجراء قطف النخاع العظمي .ويمكن عادة معالجة األلم

بقية التعليمات بواسطة فريق زرع الدم والنخاع أثناء زيارة العيادة .كما

بالتيلنول أو التيلنول مع الكودين .قد يعاني المتبرع أيضًا من الغثيان الناجم عن

ستتصل بك ممرضة الجراحة قبل إجراء القطف لتزويدك بتعليمات تسجيل

التخدير الذي تلقاه في غرفة العمليات .كما يمكن أن يُعطى المتبرع أدوية في

الدخول والمكان الذي تتوجه إليه.

غرفة اإلفاقة لمنع الغثيان ،أو قد تُر َسل معه أدوية مضادة للغثيان لتناولها

سوف يتم إدخال أنبوب حقن وريدي في ذراع المتبرع أو يده حتى يمكن إمداده

في البيت.

بالسوائل واألدوية والدم ،إذا لزم األمر.

مخاطر أخرى طفيفة جدًا متعلقة بالقطف .وتشمل اآلتي:

سوف تولج إبرة في عظم الورك أو "العرف الحرقفي" حيث توجد كمية كبيرة

■ العدوى – يمكن أن تحدث اإلصابة بالعدوى في أي وقت توضع فيها إبرة

من النخاع العظمي .وسوف يُس َحب النخاع العظمي عبر اإلبرة باستخدام حقنة.
ويتطلب قطف الكمية المطلوبة من النخاع العظمي وخزة أو وخزتين في
الجلد في كل ورك ووخزات متعددة في عظم الورك .يوضع النخاع العظمي
في كيس من البالستيك بعد أن يمر في سلسلة من الترشيحات إلزالة الدهن
وجزيئات العظم .وإذا كانت فصيلتا دم كل من المتبرع والمريض مختلفتين،
فستتم إزالة كريات الدم الحمراء والبالزما في المعمل قبل إجراء التسريب.
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داخل جسم شخص ما ،لذا يُجرى القطف في بيئة معقمة في غرفة العمليات.
■ النزف – تمر أوعية دموية دقيقة خالل المكان الذي يتم قطفه .وقد تتعرض
هذه األوعية للقطع بواسطة إبر القطف .وتحد الضمادات الضاغطة التي
توضع في نهاية القطف من حالة النزف.

■ التن ُّمل – تمر أعصاب دقيقة خالل مكان القطف وقد تتسبب اإلبر في

■ التخدير الكلي – من األثار الجانبية األخرى للتخدير انخفاض ضغط

إتالفها .وقد يخلف ذلك تن ُّمل (فقدان الحس) في مساحة صغيرة من الجلد،

الدم وانخفاض مستويات األكسجين وفي حاالت نادرة للغاية قد تحدث

وسيزول هذا التن ُّمل مع مرور الوقت.

ح َّمى شديدة جدًا .سيخضع المتبرع لمراقبة عن كثب لرصد أي من هذه

■ الغثيان – يعاني أكثر المرضى من بعض الغثيان خالل الساعات األولى

المضاعفات النادرة.

بعد اإلفاقة من التخدير.

الخاليا الجذعية من الدم المحيطي ()PBSCs
يُجرى جمع الخاليا الجذعية من الدم المحيطي كإجراء داخلي بالمستشفى .قبل

بعد وضع القثطرة ،سينتقل المتبرع إما إلى وحدة زرع النخاع العظمي أو

الجمع سيُعطى المتبرع دوا ًء يُطلق عليه عامل تحفيز ال ُمحبَّبات (،)GCSF

إلى وحدة الرعاية المركزة لألطفال ( )PICUإلجراء جمع الخاليا الجذعية.

وذلك لمدة عدة أيام قبل جمع الخاليا الجذعية .سيعمل عامل النمو (عامل

أثناء هذا اإلجراء يمر دم المتبرع عبر آلة تجمع الجزء من الكريات البيضاء

التحفيز) على زيادة عدد الخاليا الجذعية في دم المتبرع مما يجعل جمع

الذي يحتوي على الخاليا الجذعية .وتُعاد الكريات البيضاء المتبقية والكريات

الخاليا الجذعية يتم بسهولة أكبر .قد تستغرق عملية الجمع يو ًما واحدًا إلى عدة

الحمراء والصفيحات المتبقية إلى المتبرع .وقد تستغرق كل جلسة جمع خاليا

أيام حسب عدد الخاليا الجذعية التي تُجمع كل يوم .اإلجراء غير مؤلم ،لكن

جذعية من أربع إلى خمس ساعات يمكن للمتبرع أن ينام خاللها أو يقرأ أو

سيتطلب من طفلك الرقود في السرير لعدة ساعات أثناء الجمع.

يشاهد التلفاز .وعند جمع عدد مناسب من الخاليا الجذعية ،تزال القثطرة

سوف يُفحص عدد الواسمات  CD34عند المتبرع يوميًا بعد تلقي عامل
تحفيز ال ُمحبَّبات .توجد الخاليا التي تفرز الواسمات  CD34في العادة على
الخاليا الجذعية المطلوبة للجمع .وحين يصبح عدد الواسمات  CD34مناسبًا،
سيُنقَل المتبرع إلى مركز طب األشعة التدخلي لوضع قثطرة فصد مؤقتة.

ويتمكن المتبرع من العودة إلى منزله .قد تدعو الحاجة في بعض الحاالت
إلى إجراء نقل دم بعد الجمع بسبب إزالة بعض الكريات الحمراء مع الخاليا
الجذعية أثناء الجمع .بعد ذلك تُج َّمد الخاليا الجذعية في نيتروجين سائل في
معمل معالجة الخاليا.
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يوم إجراء الزرع
يوم يحين موعد إجراء الزرع نتوقع أن تشعر أنت وأسرتك بالقلق .من المهم تذكر أن فريق وحدة زرع الدم والنخاع -األطباء والممرضات وبقية طاقم
المستشفى -قد قاموا بهذا اإلجراء من قبل مرات عديدة .الزرع نفسه إجراء بسيط ومباشر وغير مؤلم ،ويشابه عملية نقل الدم.

الزرع الخيفي
يمكن إعطاء الخاليا الجذعية في أي وقت من النهار أو الليل .وكثيرًا ما تُعطى

في حاالت نادرة تفاعل حساس مثل الشرى (أرتكريا) أو القشعريرة أو نبض

الخاليا الجذعية الحديثة من النخاع العظمي إثر جمعها مباشرة .وإذا كانت فصيلتا

القلب المتسارع .وتُعطى أدوية الحساسية مثل بنادريل و هيدروكورتيزون عبر

دم كل من المتبرع والمريض مختلفتين ،فستزال كريات الدم الحمراء والبالزما

الوريد قبل إجراء الزرع لتجنب هذا النوع من التفاعل .وقد يحتاج المريض

من الخاليا الجذعية قبل إجراء التسريب .إذا كان قد تم تجميد الخاليا الجذعية

في بعض األحيان إلى دواء لتقليل كمية السوائل في الجسم نتيجة لكمية الخاليا

فستُذاب قبل إعطائها للمريض .ويتم ذلك في العادة في منتصف فترة الصباح.

الجذعية .وعالمات السوائل الزائدة هي ارتفاع ضغط الدم و/أو ضيق التنفس.

تُعطى الخاليا الجذعية عبر الخط المركزي لدى المتلقي بشكل يشابه عمليات
نقل الدم .ستكثر الممرضة ،أثناء تسريب الخاليا الجذعية ،من قياس ضغط الدم
وسرعة نبض القلب وسرعة التنفس ومستويات األكسجين لدى طفلك .قد يحدث
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بعد الزرع

التط ُّعم :انتظار نمو الخاليا الجذعية
يستغرق األمر أسبوعين لمعرفة ما إذا كان جسم طفلك قد قبل الخاليا الجذعية

المحيطي الجاري .ويُفحص ذلك ضمن اختبار العد الدموي اليومي لطفلك.

الجديدة .بعد إجراء تسريب الخاليا الجذعية ،تتوجه الخاليا إلى فراغات النخاع

ويتم التطعُّم حين يصبح عد العدالت المطلق أعلى من  500لثالثة أيام متتالية.

حيث تبدأ في االنقسام وإنتاج كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء وصفيحات

تمثل فترة االنتظار هذه وقتًا عصيبًا عليك وعلى الطفل .ورغم أنه أمر ضعيف

ناضجة .كثيرًا ما يستغرق ذلك مدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع .ومن أول

االحتمال ،فقد تعجز الخاليا الجذعية عن التطعُّم .إذا حدث ذلك ،فسوف نناقش

العالمات الدالة على حدوث ذلك ظهور كريات الدم البيضاء الجديدة في الدم

خيارات العالج األخرى معك أنت وطفلك.

العدوى
بسبب انخفاض عدد كريات الدم البيضاء لدى طفلك ستكون دفاعاته ضعيفة

عن أي عدوى بالتزامن مع تلقي أدوية مضادة للفطر ومضادة للفيروسات.

إزاء أنواع العدوى المختلفة .ويمكن للجراثيم التي ال تؤدي إلى اإلصابة بعدوى

قد يصاب مرضى الزرع بأنواع عدوى غير معتادة بسبب ضعف جهازهم

عند األشخاص ذوي الدفاعات السليمة أن تتسبب في عدوى تهدد الحياة لدى

المناعي .بعض الفيروسات التي تتسبب في أدوار البرد العادية (الزكام) قد

األشخاص المفتقدين كريات الدم البيضاء أو غير ذلك من آليات المناعة العادية.

تتسبب في إصابة المثانة بعدوى تؤدي إلى ألم أثناء التبول ودم في البول .كما

في األسابيع األولى بعد الزرع يكون خطر إصابة طفلك بعدوى بكتيرية أو

يمكن أن يصاب المرضى بااللتهاب الرئوي .وقد يتسبب في ذلك أنواع متعددة

فطرية أو فيروسية عاليًا .وأحد أهم العالمات الشائعة للعدوى هي ال ُح ّمى .أكثر

من الجراثيم تشمل الفيروس المضخم للخاليا ( )CMVوالفيروس ال ُغدان ّي

مرضى الزرع يعانون من ال ُح ّمى أثناء انتظار التطعُّم .أما عالمات العدوى

والمتكيسة الرئوية الجؤجؤية ( )PJPوفيروس الفيلقية .وينتج عن كل أنواع

األخرى فقد ال تظهر على طفلك بسبب انخفاض كريات الدم البيضاء .فإن

االلتهاب الرئوي هذه نفس صورة األشعة السينية ولكنها تستجيب ألدوية

ظهور أعراض العدوى الشائعة مثل االحمرار أو الصديد في حالة عدوى الجلد

مختلفة .لذا ،فقد يتطلب تحديد السبب إجراء خزع رئوي و/أو تنظير القصبات

يحتاج إلى كريات الدم البيضاء .تمثل ال ُح ّمى عند مريض الزرع أمرًا خطيرًا

(النظر داخل القصبة الهوائية وأخذ عينات)  .فمن المهم معرفة نوع االلتهاب

للغاية وكثيرًا ما تكون العالمة الوحيدة التي تدل على اإلصابة بعدوى .مع أولى

الرئوي حتى يمكن إعطاء األدوية المناسبة .هناك عالج جديد قد يُعطى لبعض

عالمات ال ُح ّمى ،سوف يُعالج طفلك بمضادات حيوية عن طريق الحقن الوريدي.

المرضى للعدوى الفيروسية .حيث يمكن تكوين خاليا تائية مخصصة لفيروس

وستُسحب عينات من الطفل الختبارات مزرعة الدم عبر الخط المركزي

ما باستخدام دم المتبرع .تساعد الخاليا التائية الجسم على مكافحة العدوى

الوريدي لتحديد سبب ال ُح ّمى .قد تتطور إصابات العدوى بشكل مفاجئ وتصبح

عن طريق التعرف على الفيروسات وتدمير الخاليا المصابة بالفيروس .يفتقر

شديدة للغاية .فمن المحتمل أن يحتاج طفلك للمراقبة عن كثب في وحدة الرعاية

المرضى الذين أجري لهم زرع النخاع العظمي لهذه الخاليا ،ولذلك ال يمكنهم

المركزة أثناء المرحلة الحادة من مدة العدوى.

الحصول على نفس الحماية .ويمكن للخاليا التائية المخصصة لفيروس ما

سيستمر العالج بالمضادات الحيوية حتى يستكمل طفلك جرعات العالج
بالكامل ألي بكتيريا قد يكون مصابًا بها أو تزول عنه ال ُح َّمى أو حتى يطمئن

المكونة بالطريقة الجديدة المذكورة أن تستهدف هذه الفيروسات بطريقة طبيعية
أكثر .سيتناقش معك فريق زرع الدم والنخاع بشأن هذا الخيار إن كان متاحًا.

األطباء إلى عدم وجود عدوى .إذا كان طفلك يعاني من ُح َّمى مستديمة ،فقد
يُف َحص باستخدام التصوير المقطعي المحوسب ( )CT scanللجسم للكشف
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اختبارات الدم واألشعة السينية
بعد أن يتلقى طفلك الزرع ،ستُجرى اختبارات دم يومية .سيُس َحب الدم من الخط

أو عن مصدر لتوعك يصيب المريض .لن تتم وخزات وريدية إال الوخزات

المركزي إذا أمكن ذلك .وقد يُطلب إجراء التصوير باألشعة السينية وغير ذلك

الضرورية فقط .لو كان طفلك مجه ًزا بقثطر بوابي ( ،)portacathفيجب

من أنواع التصوير باألشعة بصفة روتينية لجمع المعلومات عن عدوى ما

استخدام هذا الموضع من أجل سحب عينات المزرعة عبره لكل إصابة بال ُح َمى.

نقل الدم
يكاد كل مرضى عمليات الزرع يحتاجون إلى نقل مشتقات الدم أثناء انتظار

للصفيحات .وقد تختلف عمليات النقل لكل مريض بنا ًء على الحالة اإلكلينيكية أو

التطعُّم .وكثيرًا ما يُجرى نقل كريات الدم الحمراء والصفيحات المكدوسة .حين

إذا كانت الدراسة اإلكلينيكية المشترك فيها المريض توجب معل ًما مختلفًا .قد يتلقى

يكون قياس الهيموجلوبين لدى طفلك  7.0أو أقل ،يُجرى له في الغالب نقل

طفلك عالجًا تمهيديًا بأدوية مثل البنادريل أو التيلنول قبل عملية نقل الدم إذا كان

كريات الدم الحمراء المكدوسة .وغالبًا ما سيكون ع ُّد الصفيحات لدى طفلك

تعرض من قبل لتفاعل حساس إزاء كريات الدم الحمراء أو الصفيحات.

منخفضًا أيضًا خالل هذه الفترة .مما يعني سهولة تعرضه للنزف من أي جرح
أو كدمة .حين يكون ع ُّد الصفيحات لدى طفلك  10000أو أقل ،فسيتلقى نقل

التهاب الغشاء المخاطي/معالجة األلم
يتسبب العالج الكيميائي واإلشعاعي في كثير من األحيان في درجة من الوجع

ممارسة رعاية الفم طوال عملية الزرع ومواصلتها بعد التخريج .ينبغي على

أو التقرحات في الحلق والفم وقد يمتدا إلى األسفل باتجاه السبيل الهضمي.

طفلك أن يغسل أسنانه مرتين يوميا ً على األقل بفرشاة ذات شعيرات ناعمة ثم

وقد تتراوح هذه األثار الجانبية من تهيج خفيف إلى ألم شديد يسبب صعوبة

يمضمض فمه بغسول مالح دافئ ثالث مرات على األقل يوميًا.

في البلع .ال توجد حاليًا وسيلة للوقاية من هذا األثر الجانبي .غير أن الرعاية
الجيدة بالفم تساعد على تجنب مضاعفات أخرى .بعد اإلدخال إلى وحدة زرع
الدم والنخاع ،سيبدأ طفلك في اتباع نظام لرعاية الفم ذي أهمية بالغة .يجب
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إذا بدأ طفلك يشعر بألم ،فسيُعطى دواء لأللم مثل المورفين لتخفيف األلم.
ويُعطى دواء األلم في العادة عن طريق مضخة تسكين األلم بتحكم المريض

( )PCAأو تسكين األلم بتحكم التمريض ( .)NCAتسمح هذه المضخة بجرعة

ألنه يُستخدم للتحكم في األلم .إذا كان طفلك يعاني من ألم حاد في الفم ،فربما

مستمرة من دواء األلم بالتسريب ،كما تسمح للمريض بتلقي جرعات إضافية

لن يرغب في ممارسة رعاية الفم بسبب األوجاع .يمكن أن يُعطى طفلك أيضًا

من الدواء عند الحاجة بمجرد الضغط على زر .والمضخة مبرمجة بحيث ال

دواء لتخدير اإلحساس يوضع على اللثى أو الخدين عن طريق مطباق بطرف

يمكن إمداد الطفل إال بكمية من الدواء محددة مسبقًا .لن يدمن طفلك دواء األلم

قطني .ستُشفى أوجاع وأالم الفم والحلق سريعًا بعد تحقق التطعُّم لدى طفلك.

داء الطُعم حيال المضيف ()GvHD
إذا كان طفلك قد تلقى زرعًا خيفيًا ،فسيظهر عنده داء الطُعم حيال المضيف

الطفح الجلدي ،الذي يبدأ في العادة على الكفين أو أسفل القدمين ،واإلسهال،

( .)GvHDيحدث هذا األثر الجانبي لقرابة  %30-20من المرضى .وكلما

والصفراء (تلون الجلد باللون األصفر) ونتائج غير طبيعية الختبارات وظائف

زاد االختالف بين مطابقة المتبرع بالمتلقي ،كلما ارتفع خطر اإلصابة بداء

الكبد .يظل أعضاء فريق زرع الدم والنخاع دائ ًما يتابعون طفلك لرصد ظهور

الطُعم حيال المضيف .كما أن خطر ظهور داء الطُعم حيال المضيف أعلى

أي من هذه األعراض .هناك أدوية تُعطى لمنع داء الطُعم حيال المضيف ،كما

عند األطفال األكبر سنًا والمرضى الذي يتلقون الزرع من متبرع من غير

يمكن إضافة أدوية أخرى للتحكم في هذه األعراض حال ظهورها.

األقارب .يمكن أن يبدأ داء الطُعم حيال المضيف إثر تطعُّم الخاليا الجذعية
الجديدة وبداية إنتاجها لكريات الدم البيضاء الجديدة .يتبين للكريات البيضاء
المزروعة أنها ليست في جسمها األصلي وتعتبر جسم المريض وسطًا
أجنبيًا فتشن هجو ًما عليه .أعضاء جسم المريض التي تتعرض لهذا الهجوم
االبتدائي ،أو داء الطُعم حيال المضيف ،هي في العادة أعضاء ذات مساحة
سطحية كبيرة مثل الجلد والكبد واألمعاء .ويمكن أن يشمل الهجوم واحدًا أو
أكثر من هذه األعضاء .وتتضمن العالمات الشائعة لداء الطعم حيال المضيف

حاالت داء الطُعم حيال المضيف الخفيفة مفيدة لبعض المرضى ،فقد ظهر أنه
يقلل احتماالت االنتكاس بعد الزرع .غير أن حاالت داء الطُعم حيال المضيف
الشديدة تتطلب عالجًا مكثفًا .إذا ترك داء الطُعم حيال المضيف بدون معالجة،
فقد يكون مميتًا .سوف نعالج طفلك بأدوية متنوعة تعمل على تقليل خطر داء
الطُعم حيال المضيف إلى أن تنمو الخاليا الجذعية بشكل طبيعي داخل
جسم طفلك.

األنواع التي يظهر بها داء الطُعم حيال المضيف ()GvHD
يظهر داء الطُعم حيال المضيف بنوعين ،الحاد والمزمن.

■ العينين  -جفاف وتهيج وحكة وحساسية للضوء

■ داء الطُعم حيال المضيف الحاد يظهر في العادة أثناء الثالثة أشهر األولى بعد

■ الجلد  -طفح جلدي وحكة ،وتيبس أو ثخانة ،وزيادة سمرة البشرة أو

الزرع .قد يصاب شخص بداء الطُعم حيال المضيف الحاد ثم يزول المرض

تفتحها ،يتطور إلى تلف شديد بالجلد يؤدي إلى جلد متيبس و ُمن َّدب

بالعالج ،أو قد يتحول النوع الحاد إلى داء الطُعم حيال المضيف المزمن.
■

داء الطُعم حيال المضيف المزمن يظهر في العادة بين  3أشهر إلى 18
صب الطفل بالنوع الحاد من
شهرًا بعد الزرع ،ويمكن أن يظهر حتى لو لم يُ َ
داء الطُعم حيال المضيف.

المرضى الذين يصابون بداء الطُعم حيال المضيف الحاد يصبح احتمال ظهور
النوع المزمن من الداء لديهم  .%50عادة ما يظهر النوع المزمن من داء

■ الكبد  -الصفراء و/أو التهاب الكبد
■ المعدة والسبيل الهضمي  -فقدان الشهية ،مغص مع تقلصات ،إسهال،
جفاف الفم وقيء ،فقدان الوزن
■ الشعر/األظافر  -سقوط الشعر ،هشاشة أظافر اليد أو تغير في قوامها
■ العضالت/المفاصل  -تيبس أو انخفاض القدرة على الحركة

الطُعم حيال المضيف على األعضاء التالية:
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الوقاية والعالج
توجد عدة أدوية تُستخدم في المساعدة على الوقاية من داء الطُعم حيال

خارج البيت في ضوء الشمس .واحرص على أن يشمل الدهان أعلى الكفين

المضيف ومعالجته وتخفيف حدته .بعض األدوية تحتوي على سيكلوسبورين

والقدمين واألذنين .واجعله يضع قبعة ويرتدي من الثياب القدر األكبر الذي

أو تاكروليمس ،وبريدنيزون وجرعات منخفضة من ميثوتريكسات .تبدأ

يتحمله بشكل مريح .حاول أنت تبقي على طفلك في الظل أثناء وجوده خارج

جرعات سيكلوسبورين أو تاكروليمس قبل الزرع وتستمر لعدة أشهر بعد

المنزل .تذكر أن ال ُسحُب ال تحمي من الشمس ،فاتبع هذه االحتياطات حتى في

الزرع .ويمكن إعطاء هذه األدوية منفردة أو في توليفة بنا ًء على نوع الزرع

األيام الغائمة.

والمرض الذي يتطلب العالج بالزرع .مهم جدًا تناول هذه األدوية في موعدها.
تُفحص مستويات بعض هذه األدوية بصفة متكررة للمساعدة في المحافظة على
جرعات آمنة وفعالة عالجيًا؛ يُرجى إخطار موفر رعاية زرع الدم والنخاع
في حالة فوات أي جرعات من أدوية طفلك .األدوية والعالجات األخرى
ال ُمستخدمة في عالج داء الطُعم حيال المضيف ستضعف أيضًا استجابة مناعة
طفلك للعدوى .فسيلزم عليك مواصلة رصد أي عالمات أو أعراض تدل على
اإلصابة بالعدوى ،وسيظل طفلك يتناول بعض األدوية "الوقائية" التي تُعطى
لمنع العدوى .قد يؤدي التعرض المفرط ألشعة الشمس إلى استنشاط داء الطُعم
حيال المضيف الذي يصيب الجلد ويزيد حدة اإلصابات الحالية بهذا الداء.
عليك دائ ًما أن تجعل طفلك يدهن البشرة بدهان حاجب للشمس أثناء وجوده

باإلضافة إلى األدوية ،يمكن استخدام إجراء يس ّمى الفصادة الضوئية خارج
الجسم ( )ECPلمعالجة داء الطُعم حيال المضيف .يتمثل هذا اإلجراء في جمع
الدم ثم تعريض كريات الدم البيضاء لدواء معين وضوء فوق بنفسجي مما
يتسبب في موت الخاليا "الساخطة" المتسببة في داء الطُعم حيال المضيف.
ويتيح ذلك قدرًا من التحكم في الجهاز المناعي والتحكم بالتالي في داء الطُعم
حيال المضيف .ويمكن أن تكون هذه المعالجة طويلة األجل؛ وهي تُجرى في
المعتاد مرتين أسبوعيًا لمدة  4أسابيع ،ثم تُقلّل بالتدريج إلى كل أسبوعين ،ثم
كل  3أسابيع ثم يتم الفطام منها ،لكن أكثر المرضى يتلقون المعالجة لمدة ال
تقل عن  16أسبوعًا.

النظام الغذائي
سيتسمر طفلك في اتباع نظا ًما غذائيًا خاصًا بزرع الدم والنخاع وفق الشرح

األنبوب بالتزويد باألدوية والحليب المركب بدون أي صعوبة .ويمكن للمرضى

الوارد سالفًا في قسم النظام الغذائي من هذا الدليل حتى يتم التطعُّم .وسوف

االستمرار في األكل والشرب من الفم أثناء وجود األنبوب في موضعه.

يُخبرك فريق زرع الدم والنخاع بالوقت اآلمن الذي يمكن فيه البدء في إعادة

ويمكن استخدام التغذية الكاملة بالحقن ( )TPNإذا كان طفلك غير قادر على

تقديم األغذية الطازجة وطعام المطاعم إلى نظام طفلك الغذائي .وسيكون

تحمل األنبوب األنفي المعدي أثناء تناول الطعام ،أو إذا كان يعاني مسبقًا من

اختصاصي النظم الغذائية متاحًا لإلجابة على أسئلتك بشأن نظام طفلك

أعراض التهاب الغشاء المخاطي .حين يبدأ طفلك في إظهار االهتمام بالطعام

الغذائي .ال يتمكن الكثير من األطفال من األكل والشرب بدرجة كافية للتغذية

من جديد ،سيبدأ التدرج في التخلص من التغذية الكاملة بالحقن .وسيتوقف

المناسبة نتيجة للغثيان والقيء أو قروح الفم أثناء عملية الزرع .وستكون

استخدام التغذية الكاملة بالحقن أو التغذية المعوية حين يصبح طفلك قادرًا على

التغذية التي يحصل عليها طفلك عن طريق الفم تحت مراقبة مباشرة .إذا لم

تناول ما يكفي من الطعام الشراب للحصول على التغذية المناسبة .وتتحدد

يعد طفلك قادرًا على تناول ما يكفي من الطعام والشراب ،فستُستخدم التغذية

التغذية المناسبة بحساب عدد السعرات بنا ًء على سجل دخل التغذية اليومي.

المعوية عبر أنبوب أنفي معدي ( )NGTأو سيُعطى طفلك تغذية كاملة بالحقن

وقد يتم تخريج بعض المرضى من المستشفى وهم ال يزالون يتلقون التغذية

( )TPNعبر خطه المركزي .سيقرر فريقك الطبي أي تغذية هي األنسب

المعوية أو التغذية الكاملة بالحقن .سيُدرّب اآلباء في هذه الحاالت على كيفية

لطفلك .طريقة التغذية المفضلة إذا كان طفلك ال يأكل الطعام بفمه هي إدخال

اإلمداد بالتغذية الكاملة بالحقن أو العناية باألنبوب األنفي المعدي في المنزل.

األنبوب األنفي المعدي ( )NGTمن منخر األنف لينتهي في المعدة .يسمح هذا

التريُّض
من المهم أن يستمر طفلك في القيام بالتريُّض بصورة ما يوميًا .حتى مجرد

إذا لم تتحدد أي مشكالت وقت التقييم األولي ،فسيعيد األخصائي تقييم

الجلوس رأسيًا في مقعد أو المشي مسافة قصيرة في الممر ستمنع ظهور

طفلك بعد إجراء الزرع بأسبوع أو أسبوعين لتقييم أي تغير في حالة طفلك.

مضاعفات أخرى لدى طفلك .سيقيّم أخصائي العالج الطبيعي طفلك إثر إدخاله

وسيوضع عندئذ برنامج معالجة إذا تقررت الحاجة إلى العالج الطبيعي

من أجل الزرع ،وسيساعد في وضع خطة تريُّض لطفلك.

أو العملي.
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اإلعداد للتخريج بعد الزرع
سيبدأ اإلعداد للتخريج والتثقيف به إثر دخول المستشفى .سيتلقى اثنان على األقل من مقدمي الرعاية األساسيان التثقيف بحاالت الح ّمى والعناية بالخط
المركزي وإعطاء األدوية وأي أمور أخرى خاصة بالرعاية اآلمنة لطفلك في البيت .وسيُتوقَّع منك بيان كل هذه المهارات قبل التخريج.

سيبدأ التخطيط للتخريج ومناقشته بعد تطعُّم الخاليا الجذعية الجديدة لدى

الحاجة إلى خدمات شركة عناية منزلية للمساعدة على تقديم الرعاية في البيت

طفلك ،وخلوه من أي أعراض للعدوى ،وبعد أن يصبح قادرًا على تناول

لفترة من الوقت .فسيتم ترتيب شركة عناية منزلية لطفلك وفق الحاجة وتقديم

األدوية التي تؤخذ بالفم ،وخلوه من أي عالمات تدل على مشكالت كبيرة

تثقيف مخصص.

أخرى .االنتقال من وحدة المستشفى إلى العالم الخارجي خطوة عمالقة يمكن
أن تجلب معها الحماس والقلق .سيساعدك طاقم وحدة زرع الدم والنخاع في
اإلعداد لرعاية طفلك حتى تشعر بالثقة في البيت .نحن نفضل البدء في التعليم
مبكرًا لنتيح لك فرصة ممارسة مهاراتك بصفة متكررة .وكثيرًا ما تدعو

يجب أن يكون مرضى الزرع قادرين على الوصول إلى المستشفى في أقل من
ساعة طوال  100يوم بعد إجراء الزرع .سيقدم باحثنا االجتماعي العون في
إيجاد سكن قريب من المستشفى للمستحقين .يراعى أن الحصول على سكن
مؤقت ليس مضمونًا دائ ًما وأنه يوفَّر بترتيب أولوية التقديم.

تنظيف البيت
إذا كنت ستعود إلى البيت بعد عملية الزرع ،فيجب تنظيف البيت تنظيفًا

والسجاد وتنظيفها بالمكنسة الكهربائية .وقد تحتاج أي سجاد في حالة سيئة إلى

ً
شامل عا ًما قبل وصول المريض إلى البيت .يجب تنظيف مساحتي المطبخ

تنظيف بواسطة محترفين أو االستبدال .كما يجب مسح كل األسطح الصلبة

والحمام بخليط مخفف من ماء و ُمبيِّض (سائل تقصير) .واحرص أيضًا على

بسائل مطهر مركب من مادة تقصير (مبيِّض) .ال تجعل طفلك يقوم بأي أعمال

غسل مناشف طفلك وفرش سريره بما في ذلك المالءات واأللحفة .استبدل كل

تنظيف حتى يصادق الفريق الطبي على ذلك .قد تتطلب الضرورة بدء هذه

مرشحات الهواء (الخاصة بمسخن الهواء أو المكيفات) قبل عودة طفلك إلى

العملية قبل اإلدخال إلى عملية الزرع لضمان استكمال كل المهام قبل التخريج.

البيت ثم داوم على استبدالها كل شهر لمدة عام .تأكد من تنفيض كل الستائر
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وضع جدول جديد
ستحتاج إلى النظر في وضع جدول جديد ألسرتك بعد إجراء عملية الزرع.

المرضى وعائالتهم كثيرة للغاية ،ولذا نحثك على طلب العون من أطراف

فالمهام ذات الطابع الطبي مثل إعطاء األدوية وزيارات العيادة ومباشرة

أخرى مثل األصدقاء واألقارب والجيران الذين سيسعدهم جدًا أن تطلب منهم

العالج يمكن أن تستنفد الكثير من الوقت وستمثل إضافة إلى أعباء المهام

المساعدة .كما إن أعضاء فريق زرع الدم والنخاع متاحون لتقديم العون لك

المنزلية األخرى .قد يحتاج كل فرد في األسرة بعض الوقت والتشجيع للتعبير

وعليك أال تتردد في طلب ذلك .وبإمكانك أيضًا االتصال بالباحث االجتماعي

عن مشاعره بشأن أدواره الجديدة في العائلة .إن أعباء عملية الزرع على

المختص بك لمناقشة أي أمر يشغلك أو طرح أي أسئلة.

زيارات العيادة
بعد إجراء الزرع ،سوف يأتي طفلك إلى العيادة مراراً من أجل الفحوصات
الدورية .ومع بدء شعور طفلك بالتحسن وتعافيه من عملية الزرع ،ستتباعد
الفترات بين تلك الزيارات.
وفيما يلي جدول عام للفحوصات:
■

من اليوم  30إلى اليوم  100بعد الزرع 2 :إلى  3مرات أسبوعيًا

■

من اليوم  100إلى اليوم  180بعد الزرع :مرة واحدة أسبوعيًا

■

من اليوم  180إلى اليوم  1بعد الزرع :مرة واحدة شهريًا

■
■
■

■

من عام واحد إلى  12عا ًما بعد الزرع :مرة كل ثالثة أشهر
حالة مواصلة عالج داء الطُعم حيال المضيف الحاد :مرة واحدة أسبوعيًا

قراءات ضغط الدم إلى العيادة .فعند الضرورة ،ستُبنى أي تغييرات في
أدوية طفلك على هذه القراءات.

حالة مواصلة عالج داء الطُعم حيال المضيف المزمن :مرة واحدة كل
ثالثة أشهر

■

سوف يراجع فريق زرع الدم والنخاع هذه المواضيع معك في العيادة.
■

األدوية :يُرجى إحضار األدوية معك إلى كل زيارات العيادة بعد إجراء
الزرع .فسنراجع معك الغرض من كل دواء وأثاره الجانبية وجدول

مستويات الدواء والفيروسات.

فوريكونازول قبل زيارة العيادة حتى يمكن إجراء تحليل نسب الدواء في

■

سوائل عبر الوريد و/أو تغذية كاملة بالحقن .ستتلقى التدريب على كيفية إمداد
طفلك بتلك األدوية أو السوائل .وستُر َسل إليك األدوية والمستلزمات إلى البيت

يتناولها طفلك.

عن طريق شركة رعاية منزلية .ستُق َّدر التغييرات في كمية السوائل أو األدوية
التي تُعطى لطفلك عبر الوريد بنا ًء على اختبارات الدم التي تُجرى في العيادة.

■ الوقاية من العدوى :سوف نستعرض معك غسل اليدين والعزل االجتماعي
(تجنب محال السوبرماركت والمدرسة وأماكن العبادة والحشود من الناس)

وسيخطر طاقم العيادة شركة الرعاية المنزلية بأي تغييرات الزمة.

وإعداد الطعام .اتصل فورًا بخط استشارات وحدة زرع الدم والنخاع
( )BMT Advice Line Pagerعند ظهور أي عالمات مرضية أو
ُح ّمى تبلغ  100.5درجة فهرنهايت ( 38.5مئوية).

الرعاية المنزلية وأدوية الحقن الوريدي وسوائل التغذية الكاملة بالحقن:
قد يحتاج طفلك في البيت إلى غانسيكلوفير و/أو فوسكارنت عبر الوريد و/أو

الدم .بعد سحب العينة للتحليل ،سنخبرك بجرعة الدواء التي يمكن أن

■ شَفط النخاع العظمي :سيُج َرى شفط النخاع العظمي عند الحاجة فقط لفحص
حالة التطعُّم عند طفلك .وسوف يخبرك موفرو رعاية زرع الدم والنخاع

أرقام االتصال الهاتفي :أثناء العطالت الرسمية أو عطلة نهاية األسبوع أو

بعمليات شفط النخاع العظمي التي يجب إجراؤها .كما سيتناقشون معك

أثناء الليل ،يُرجى االتصال بموفر رعاية وحدة زرع الدم والنخاع المناوب

حول التخدير الذي قد يحتاج إليه طفلك من أجل إجراء االختبارات.

على الرقم .202-476-5000أما أثناء ساعات عمل العيادة ،فيمكن
االتصال بفريق زرع الدم والنخاع على الرقم  202-476-4267من أجل
االتصاالت العاجلة .سيتم الرد على المكالمات المتعلقة بالمرض في غضون
ساعة واحدة ،وسيتم الرد على المكالمات غير العاجلة ،مثل إعادة تعبئة
الدواء ،خالل  24ساعة.
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العد الدموي :ستُسحب عينات دم في كل زيارة .وبنا ًء على العد الدموي،
ستُقدر الحاجة إلى نقل خاليا الدم الحمراء أو الصفيحات ،أو إلى جرعة من
عامل تحفيز ال ُمحبَّبات (عامل تحفيز مستعمرة الكريات البيضاء ال ُمحبّبة
 )GCSFلرفع عدد خاليا الدم البيضاء .ستُستخدم عينات الدم لفحص

تناوله .يجب عدم تناول أي أدوية مثل سيكلوسبورين أو تاكروليمس أو

■

ضغط الدم :سيحتاج بعض المرضى أن يُقاس لهم ضغط الدم في البيت .إذا
كان قد طُلِب منك قياس ضغط الدم لطفلك في البيت ،فيُرجى إحضار سجل
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■

المرض/معاودة دخول المستشفى :سيظل طفلك تحت المراقبة لرصد أي
أثار جانبية لنظام التكييف وداء الطُعم حيال المضيف وإصابات العدوى.
ويعود أغلب األطفال لدخول المستشفى من أجل عالج هذه المشكالت .لذا
يجب عند الحضور إلى العيادة أن تكون مستعدًا لإلدخال في المستشفى إذا
كان طفلك مريضًا أو يعاني من ال ُح ّمى.

العوامل النفسية المتعلقة بزرع الخاليا الجذعية
يتفاعل كل شخص مع عملية زرع الدم والنخاع بما يحمله من تجارب ورؤى فريدة خاصة به .ومع اعتبار أن كل شخص يمر بالتجربة بشكل مختلف ،لكن
هناك مشاعر ومشاغل مشتركة يبدو أن الكثير من المرضى وعائالتهم يشتركون فيها.

فمما يمكن للمرضى والعائالت أن يتوقعوه التقلب الكبير في المشاعر بين

اآلخرين ،أو ما يقصرون فيه .وقد ينتاب بعض أفراد األسرة شعورًا بالذنب أو

ارتفاع المعنويات وهبوطها .قد تشعر بالحماس واألمل تجاه بدء عملية الزرع

يتالومون فيما بينهم.

ولكنك قد تشعر في نفس الوقت بالقلق مما هو آت .توقع أن تشعر باإلجهاد
والضيق ،مما قد يجعلك سريع الغضب في بعض األحيان .ومن الطبيعي أن
ترتفع المعنويات وتنخفض مع التغيرات في الحالة الطبية ،بل وقد تساورك
شكوك في بعض األحيان حول قرارك األصلي بالحضور من أجل
إجراء الزرع.

قد يكون االفتراق عن أحد أفراد األسرة أمرًا بالغ الصعوبة .فاالفتراق إن كان
ً
سهل في بعض األحيان ،فإنه يمثل شدة بالغة في أحيان أخرى حين يضطر
طفلك أن يواجه البقاء في عزلة لعدة أشهر متتالية .وبسبب كثرة األدوية
والقيود ،فقد يكون االلتزام بنظام العالج أمرًا صعبًا .إن بيئة المستشفى يمكن
أن تكون مشحونة بالضغوط ،حيث يتقارب أعضاء األسرة من بعضهم البعض.

وكثيرًا ما يتمنى أفراد األسرة لو بإمكانهم التواجد في كل من المستشفى والبيت

ومن الصعب أيضًا المحافظة على الخصوصية ،لكننا سنبذل ما في وسعنا

والعمل في وقت واحد .كما يثور الجدال أحيانًا حول ما يقوم به أفراد األسرة

للمحافظة على خصوصية معلومات العائلة.

دليل المرضى واآلباء
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اإلخوة والمتبرعون
كثيرًا ما يشعر إخوة المريض باإلهمال والضيق ،لذا من المهم استقطاع وقت

مخاوف غير مبررة من عدم مناسبة نخاعهم العظمي أو من احتمال تعرضهم

خاص بهم .مما يساعد اإلخوة إشراكهم في التخطيط واالتصاالت الهاتفية مع

لضرر دائم بسبب التبرع .فمن المهم التشديد في الحديث معهم على أنه لو

المريض وزيارته.

توعك المريض ،أو إذا لم يفلح تطعم النخاع العظمي ،فال ذنب لهم في ذلك.

كثيرًا ما يشعر المتبرعون من اإلخوة بالتردد إزاء التبرع .حيث يرغبون في
التبرع لكنهم في نفس الوقت يشعرون بالقلق من اإلجراء .ويساور كثيرًا منهم

كما يمكن أن يشعر المتبرعون بأنهم ينالون تقديرًا ناقصًا من أسرهم ومن
الطاقم الطبي .لذا ،فمن المهم إظهار التقدير واالمتنان المناسبين للمتبرعين.
فالمتبرع يقدم أقصى ما يمكن أن يقدمه أي إنسان من أجل المريض.

وسائل التالؤم
يساعد التخطيط المسبق ً
كل من المريض وأسرته طوال عملية الزرع .وقد

■

تذكر كيف يتعامل طفلك في العادة مع الملل واإلجهاد والضيق .عاونه على

ترغب في التحدث مع فريق زرع الدم والنخاع عن توقعاتك الشخصية

استخدام وسائل التالؤم هذه أو على إيجاد وسائل جديدة .وتذكر أن نفس

ودواعي قلقك وانشغالك.

المشاعر سوف تعتريك كذلك.

■

كما نرجو أن تخبرنا بأفضل الطرق التي يتعلم بها طفلك وما هي السبل
التي تستعينون بها على أوقاتكم العصيبة.

■

■

االسترخاء أثناء وجودك في المستشفى.

وأخبرنا كذلك بقدر التفاصيل التي ترغب في معرفتها حول المعلومات

يشكل توفير جهدك ومواردك تح ٍد لك .لذا فحين يعرض عليك األقارب

الطبية واألمور التي تشغل األطباء .فبعض الناس يفضلون ترقب كل

واألصدقاء المساعدة ،ذكرهم بأن المستشفى ما هي إال بداية عملية الزرع وأنك

االحتماالت ،والبعض اآلخر يفضلون انتظار التحوالت.

قد تحتاج إلى مساعدة إضافية عند عودتك إلى البيت.

من المهم أن تتحدث مع الفريق حول تفاعل طفلك مع األدوية ،سوا ًء التفاعل
البدني أو النفسي ،وذلك حتى نعرف كيف يمكننا مساعدته.
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■

فقد يناسبك أن تخطط مقد ًما وتستكشف أساليب تعين بها نفسك على
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دورك في الفريق
لديك دور هام في فريق رعاية طفلك .ونحن نرغب في مساعدتك بأي وسيلة ممكنة ونعتمد عليك في التواصل معنا .وفيما يلي بعض النصائح التي تساعدنا
على العمل معًا.

■ ال تتردد في طرح األسئلة .أحضر معك قائمة مراجعة حتى ال تنس أي
أسئلة وتحقق من استيضاح كل المعلومات أثناء زيارتك للعيادة.
■ احرص دائ ًما على حجز موعد مع موظف االستقبال ،سوا ًء كان طفلك
بحاجة إلى زيارة العيادة أو تحليالت دم .فاآلباء كثيرًا ما يفترضون أنه

لهم موعدًا .لكن لحجز مكانك على الجدول في األسبوع التالي ،البد أن
تتواصل مع الموظفين المسؤولين عن حجز المواعيد .رقم هاتف مكتب
حجز المواعيد هو:202-476-5251 .تتسبب الزيارات غير المجدولة
في مشاكل وقد تؤدي إلى تأخيرات في موعد عرض طفلك.

إن كان الفريق الطبي قد قال" :سنراك يوم االثنين" ،فإنهم بذلك قد حجزوا

الوقاية من العدوى
■

غسل اليدين :غسل اليدين ضروري للصحة الجيدة .ينبغي على طفلك أن

تجاريًا مناسب لالستخدام المطلوب .يجب أال يشترك طفلك في نفس مناشف

يغسل يديه قبل األكل ،وبعد استخدام المرحاض ،وبعد اللعب خارج البيت

مع اآلخرين عند االغتسال أو تجفيف اليدين .وينبغي استبدال المناشف كل

وفي أي وقت يكون فيه قد مس شيئًا متس ًخا .ومن المهم أيضًا أن يغسل

 3-2أيام.

أفراد األسرة واألصدقاء أيديهم كثيرًا .الصابون المضاد للبكتيريا المتوافر

دليل المرضى واآلباء
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■ العزل :سيكون طفلك في "عزل اجتماعي" حتى يتعافى جهازه المناعي

■

ويتوقف عن األدوية الكابتة للمناعة .معنى العزل االجتماعي هو حظر

بإمعان بالماء والصابون .ثم ضع عليها دهان مضاد حيوي موضعيًا ،مثل

االتصال المباشر بأشخاص آخرين ممن يمكن أن يحملوا العدوى .ويعني

نيوسبورين أو بوليسبورين ودعها مكشوفة للهواء .إذا أصبح التقرح مؤل ًما

ذلك أنه ال ينبغي لطفلك الذهاب إلى أي أماكن مزدحمة مثل السوبرماركت

أو أحمر أو متور ًما أو أصبح ينزح ،فاتصل بطبيبك .ال تفقع أي نفطة.

أو أماكن العبادة أو المدرسة أو دور السينما أو المطاعم .وإذا كان أحد
أفراد األسرة مريضًا ،فأبق على طفلك بعيدًا عنه بقدر اإلمكان .ويمكنك

■ التطعيم :يجب أال يتلقى طفلك أي تطعيمات إلى أن يوافق على ذلك فريق
زرع الدم والنخاع .بعد إجراء الزرع بفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام،

أثناء زيارة العيادة أن تسأل موفر رعاية زرع الدم والنخاع عن األنشطة

سوفي يتناقش معك موفرو رعاية زرع الدم والنخاع المعنيين بكم حول

واألماكن اآلمنة لطفلك.
■

■

جدول التطعيم الخاص بطفلك .وينبغي على إخوة الطفل الحصول على

وضع قناع الوجه :ال يمثل وضع قناع الوجه ضمانًا إزاء العدوى ،لكنه

تطعيماتهم وفق جداولهم المعتادة .يجب أال يقيم طفلك في نفس البيت مع

يمكن أن يساعد في الحماية من البكتيريا والفيروسات التي ينقلها اآلخرون.

شخص قد تلقى تطعيم فيروس شلل األطفال ( )OPVلفترة  30يو ًما بعد

سيُعطَى طفلك أقنعة لوضعها حين يزور العيادة الخارجية أو عند الخروج

التطعيم .اسأل فريق زرع الدم والنخاع المعني بك عن التطعيمات التي قد

إلى األماكن العامة .أما وضع القناع في البيت أو في السيارة أو حين يكون

يحتاجها أبناؤك اآلخرون .وتجنب االحتكاك باألشخاص الذين قد تعرضوا

في أمكان مفتوحة فليس ضروريًا.

لمرض الجديري أو الهربس النطاقي .أما إذا تعرض طفلك ألحد هذه
الفيروسات ،فعليك إخطار موفر رعاية زرع الدم والنخاع المعني بكم فورًا.

فحص درجة الحرارة :يجب فحص درجة حرارة طفلك إذا كان يشعر

يمكن إلخوة الطفل تلقي تطعيمات الحماق؛ لكن إذا ظهر طفح جلدي على

بتوعك أو قشعريرة أو "سخونة" .أنت الخبير بأحوال طفلك ،وقد تكون

أحد إخوته بعد تلقي التطعيم ،فينبغي أن يُعالج الطفل على أنه قد تعرض

بعض األمارات التي ال يالحظها غيرك ذات أهمية .إذا كان طفلك قد تناول

للجديري .يُرجى االتصال بخط الحاالت المرضية الخاص بوحدة زرع الدم

طعا ًما أو شرابًا خالل الـ  30دقيقة الماضية ،فال تفحص درجة حرارته

والنخاع فورًا في حالة حدوث ذلك.

عن طريق الفم .ينبغي إخطار الطبيب فورًا إذا بلغت درجة حرارة 100.5

الحيوانات األليفة والنباتات :لست بحاجة إلى إزالة النباتات المنزلية؛

فهرنهايت ( 38.5مئوية) أو أكثر .قياس درجة الحرارة عن طريق الفم هو

■

األمثل ،أما إذا رفض طفلك وضع مقياس الحرارة في الفم ،فضعه تحت

لكن على طفلك تجنب التعامل معها عن قرب ،كأن يسقيها أو يمس تربتها

إبطه .ال تقُم أبدًا بقياس درجة الحرارة من الشرج.

على سبيل المثال .يمكن لطفلك اللعب خارج المنزل ،طالما ال توجد أعمال

■ العناية بقثطرة الخط المركزي :قد يظل طفلك بحاجة إلى الخط المركزي
بعد التخريج من المستشفى حتى يمكن إمداده باألدوية ومشتقات الدم
ً
سبيل مباشرًا إلى مجرى الدم بجسم طفلك،
بسهولة .وبما أن القثطرة تمثل
فمن المهم حمايتها من التلوث بالعدوى .وسوف تتلقى تدريبًا على كيفية
العناية بقثطرة طفلك .يجب إخطار الطبيب فورًا بأي احمرار أو ألم عند
اللمس أو نزح من موضع القثطرة.
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إنشائية قريبة .يُرجى التحقق من غسل يديه ووجهه بإمعان بعد ذلك .ويمكن
للطفل اللعب مع حيوان األسرة األليف طالما كانت صحة هذا الحيوان جيدة.
ال تحضر لطفلك حيوانًا أليفًا جديدًا .احرص دائ ًما على غسل يديه بعد اللعب
مع الحيوان األليف .إذا كانت لديك قطة ،فينبغي عل طفلك تجنب االحتكاك
أو التعامل مع صندوق الفضالت أو براز القطة .كما ال ينبغي على المرضى
اللعب بالضفادع أو السالحف أو الزواحف.

تعافي الجهاز المناعي بعد الزرع

■

■

■

سيكون خطر إصابة طفلك بالعدوى عاليًا أثناء السنة األولى بعد إجراء

عندما يحين وقت إعادة التطعيم .ال تدع أي طبيب أو عيادة أخرى تقوم بهذه

الزرع ،وخاصة خالل أول  3إلى  6أشهر.

التطعيمات إال بتصريح من موفر رعاية زرع الدم والنخاع المختص بك.

فجهاز طفلك المناعي لن ينضج قبل سنة واحدة على األقل بعد إجراء

■

يُرجى االتصال فورًا بموفر رعاية زرع الدم والنخاع المختص بك إذا

الزرع ،وقد تكون المدة أطول من ذلك إذا أصيب بداء الطعم حيال المضيف

تعرض طفلك ألي شخص مصاب بالجديري أو الهربس النطاقي أو

وكان يتبع عالجًا بأدوية كابتة للمناعة.

الحصبة .فيجب أن يتلقى طفلك تسريبًا من الغلوبولين المناعي خالل  2إلى

ثم فور تعافي جهاز طفلك المناعي سيلزم إعادة تلقيحه بكل تطعيمات

 3أيام من التعرض.

األطفال المبكرة .وسوف يزودك فريق زرع الدم والنخاع بجدول التطعيمات

أنشطة الحياة اليومية
■

النظافة الشخصية :من المهم أن يتبع طفلك نظا ًما للنظافة الصحية بعد

ينبغي تغيير المالبس يوميًا .يمكنك غسل ثياب الطفل باستخدام أي نوع من

الخروج من المستشفى .إن جلد الطفل هو أهم الحواجز أمام العدوى.

صابون الغسيل المتوفر تجاريًا  -لكن يُفضَّل بصفة عامة استخدام مساحيق

اغتسال طفلك وقت مناسب لفحص جلده للكشف عن أي طفح جلدي أو

الغسيل غير المعطرة .يجب المحافظة على مكان الحفاظة في الجسم ومنطقة

احمرار أو نزح .وينبغي أن يغتسل طفلك يوميًا أو أكثر من ذلك عند الحاجة

الشرج نظيفتان وجافتان .وتذكر دائ ًما المسح من األمام إلى الخلف باستخدام

ً
غسول للبشرة الجافة .يمكنك استخدام أي صابون مضاد للبكتيريا
ويستخدم
متوفر تجاريًا وغسول غير ُمعطّر مثل يوسيرين أو لوبريديرم أو سيتافيل.

ورق تواليت ناعم أو الماسحات المرطبة ( ،)wet-wipesثم اغسل يديك
بإمعان بعد ذلك .حافظ على أظافر يدي وقدمي طفلك نظيفة وقصيرة.
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■ العناية بالفم :من األهمية بمكان غسل أسنان الطفل بفرشاة ناعمة مرتين

■ النظام الغذائي :النظام الغذائي المتوازن المغذي يساهم في المحافظة على

يوميًا على األقل ،حيث تميل البكتيريا والفطر الخميري إلى النمو داخل الفم.

صحة الجسم .إذا انخفضت شهية طفلك ،حاول أن تزيد السعرات التي

تجنب عالج األسنان إلى أن يصادق عليه طبيبك .حين يكون ع ُّد الصفيحات

يحصل عليها بجعله يأكل وجبات أصغر لعدد أكبر من المرات .يجب أال

لدى طفلك طبيعيًا يمكن استخدام فرشاة عادية.

يأكل السمك أو اللحم أو البيض النيء .اسأل طبيبك عن الوقت المناسب
الذي يمكن لطفلك عنده أن يأكل الفواكه أو الخضروات النيئة .لتجنب

■ الشمس/األشعة فوق البنفسجية :العالج الكيميائي واإلشعاعي الذي تلقاه

العدوى ،يجب أال يشارك طفلك أكواب الشرب أو أدوات الطعام مع

طفلك يجعل الجلد أكثر حساسية للشمس ،مما يعرض طفلك لحرق الشمس

اآلخرين .لالطالع على مزيد من المعلومات انظر قسم التغذية في

بمجرد تعرض خفيف لها .وقد يزيد ضوء الشمس من شدة داء الطُعم حيال

هذا الدليل.

المضيف .ينبغي أن يتجنب طفلك التعرض المباشر للشمس ،خاصة بين
الساعة  10صباحا ً و  4مسا ًء ،حين تكون أشعة الشمس في أشدها .إذا كان

■

العودة إلى المدرسة :من المهم لطفلك أن يواصل دراسته المدرسية؛ لكن

البد من تواجد طفلك في الشمس ،فينبغي أن يضع قبعة ويرتدي قميصًا بأكمام

العدوى تنتقل في فصول الدراسة بسهولة .لذا نوصي بالدراسة المنزلية

طويلة وبنطاالً طويالً .كما ينبغي وضع دهان حاجب للشمس بعامل وقاية

أثناء الشهور األولى بعد الخروج من المستشفى .وتتراوح المدة من مريض

الشمس ( SPF)  30على األقل ،وذلك قبل الخروج من البيت بثالثين دقيقة

آلخر ،فتحدث مع فريقك الطبي حول هذا الشأن .ويمكن للباحث االجتماعي

إلى ساعة .وكرر الدهان بحاجب الشمس أثناء تواجد طفلك في الشمس.

المعني بك أن يرتب نظام الدراسة المنزلية لطفلك.
■ النزف :بعد تخريج طفلك من المستشفى ،ستظل تُسحب منه عينات ع ّد الدم
في العيادة من أجل قياس ع ُّد الصفيحات .حين يكون ع ُّد الصفيحات لدى
تعط طفلك
طفلك منخفضًا يمكن أن يصاب بالنزف أو التك ّدم بسهولة .ال ِ
أبدًا األسبيرين أو أيبوبروفين (مثل أدفيل أو موترين) فهذه األدوية تقلل من
فعالية الصفيحات .سيستمر طبيبك في وصف إجراءات نقل الصفيحات حين
يكون عد الصفيحات منخفضًا لدى طفلك أو إذا كانت تظهر عليه عالمات
النزف .إذا حدث نزف ،ضع ضغطًا مباشرًا على مكان النزف .في حالة
نزيف األنف ،اقرص على منخاريه معًا لمدة  10دقائق على األقل وال
تجعل الطفل يستلقي .يجب إخطار فريق زرع الدم والنخاع فورًا عند ظهور
أي من األعراض التالية:
تكدم مفرط أو بقع صغيرة حمراء أو بنفسجية على الجلد
– 
– نزف من اللثى أو نزف من األنف لمدة طويلة
– نزف مهبلي لمدة طويلة
– دم في البول ،أو براز أسود و/أو دموي

■ التريُّض :يمكن تجنب المضاعفات باتباع برنامج روتيني من التريُّض
يوم ًي .وتحقيق التوازن بين الراحة والتريض أمر مهم .يحتاج طفلك إلى
 8ساعات من النوم كل ليلة وينبغي أن يمارس المشي أو غيره من أنشطة
التريض الخفيفة يوميًا .التدريبات الخفيفة يوميًا أفضل من التدريبات الثقيلة
على فترات متباعدةِ .زد من أنشطة طفلك بالتدريج .تجنب الرياضات
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– الصداع
■ النشاط الجنسي :إلى اآلباء! قد يكون طفلكم المراهق أو ال يكون قد
مارس نشاطا ً جنسيا ً قبل عملية زرع نخاع العظم .ولكن حتى ولو لم يكن
قد مارس نشاطا ً جنسياً ،فقد يمكن أن يكون فضوليا ً حول هذا الجزء من

االحتكاكية والتزلج والتزلج على عجل والقفز على الترامبولين وركوب

التطوّر الطبيعي أو لديه أسئلة بهذا الخصوص .لذا ،يرجى تشجيعه على

الدراجات حتى يصادق على ذلك طبيب طفلك.

قراءة هذا القسم :حتى التقبيل على الشفتين يمكن أن يكون له مخاطر عالية
جداً إلى أن يتم تخطّي  100يوم .وتصبح ممارسة الجنس آمنة عادة بعد
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 100يوم .ولكن قبل ذلك الوقت ،هناك مخاطر كبيرة لإلصابة بعدوى.

عن طريق المالمسة والمعانقة .ويرجى فهم أن ال ُع ْقم (عدم القدرة على

وقد تالحظ انخفاضا ً في الرغبة الجنسية جراء المعالجة الكيميائية و/أو
اإل ْشعاع .إال أن هذا سيكون مؤقتًا .فعندما تبدأ بممارسة المزيد من األنشطة
ِ

الح ْمل أو تَحْ بِيل شخصا ً آخر) ال يعني بأنه «ليس هناك حاجة للحماية».
دائما ً استعمل العازل الذكري ( )condomلحماية نفسك وشريكتك من

واستعادة قوتك وقدرتك على التح ّمل ،فقد تجد بأن رغبتك في أن تصبح

الحمل واألمراض المنقولة جنسيا ً .وقبل الذهاب الى البيت أو أثناء زيارة

نشطا ً جنسيا ً ستزداد أيضا ً .اسمح لنفسك بعض الوقت كي تصبح جاهزاً

العيادة يمكنك التحدث حول هذا الموضوع مع طبيبك .واحرص على أن تتم

جسديا ً وعاطفيا ً .وإلى أن يحين ذلك ،يمكنك مشاطرة العواطف والمشاعر

اإلجابة على أسئلتك حول النشاط الجنسي والخصوبة قبل البدء به.

التغذية في البيت بعد إجراء الزرع
■

تغيرات الشهية :رغم أن الجسم السليم

تعرف على أنواع الطعام التي لها مذاق مختلف لدى طفلك وال تقدم
– 

بحاجة إلى نظام غذائي متوازن ،فقد

له الطعام الذي ال يستسيغ مذاقه .كثير من األطفال يشكون من مذاق
معدني في فمهم .وقد تساعد رعاية الفم قبل الطعام على تخفيف ذلك.

يكون من الصعب حمل طفلك على تناول ما
يكفيه من أنواع الغذاء الالزمة للنمو .األطفال انتقائيون

– أضف توابل بنكهات قوية مثل الريحان أو البردقوش (أوريجانو) أو

فيما يأكلون حتى لو كانوا بصحة جيدة .وفي حالة طفلك ،الذي يحتاج جسمه

حصى اللبان (إكليل الجبل) .استخدم إضافات إلى الخضروات بنكهة

إلى مواكبة احتياجات النمو واألثار الجانبية للعالج ،فلتناول الطعام وفق نظام

قوية مثل البصل وغيره.

غذائي جيد أهمية خاصة .جدير بالذكر أن األطفال ال يعانون جميعهم من
مشكالت الغذاء .لذا سنتابع وزن طفلك في كل زيارة إلى العيادة .فإذا كان

قدم لطفلك فطائر الفواكه الصغيرة إذا كان يحبها .تعمل أغذية مثل
– 

وزن طفلك ينقص أو بدا أنه يزداد بشكل مفرط ،فسيتناقش معك موفر رعاية

الليمون وفطائر الحلوى الصغيرة على استنشاط الغدد اللعابية وتساعد

زرع الدم والنخاع حول هذه األمور .وفيما يلي بعض النصائح لمعاونة طفلك

على تحسين المذاق.

على تناول الطعام:

اطلب التحدث مع اختصاصي النظم الغذائية للحصول على مقترحات
– 

تعامل مع الوجبات بمرونة .كثيرًا ما تكون الوجبات الصغيرة المتكررة
– 

أخرى لتعين طفلك على مشاكل األكل.

خالل اليوم أفضل من ثالث وجبات كبيرة .اترك طفلك يأكل حين
يجوع وال تفرض عليه أن يأكل إذا كان يشعر بغثيان.
اجعل الطعام مبهجًا .زينه باأللوان الغذائية أو اصنعه على هيئة أشكال
– 

■

الغثيان والقيء :لن يعاني بعض األطفال من الغثيان أو القيء مطلقًا إثر
عودتهم إلى البيت؛ وسيشعر البعض اآلخر بغثيان خفيف أو يعانون من القيء
في بعض األحيان .ويمكن تجنب أغلب حاالت الغثيان والقيء باستخدام أدوية

يحبها طفلك .ارسم وجوهًا على الفطائر الصغيرة أو رش عليها الحلوى

متنوعة مثل زوفران  .)Zofran®(وقد يساعد تجنب الروائح القوية التي قد

الملونة المنثورة (سبرنكلز).

تجعل طفلك يشعر بالغثيان .كثيرًا ما يستطيع األطفال تناول رشفات صغيرة

اجعل طفلك يساعدك في الطهي إذا كان عمره يسمح .فذلك يولد أحيانًا
– 
اهتما ًما أكبر بالطعام الذي تم إعداده.
الجأ إلى الثناء حين يأكل جيدًا .جرب استعمال المكافآت لتشجيع األكل
– 

من السوائل وهم يشعرون بالغثيان .حاول أن تعطي طفلك رشفة أو رشفتين
من مشروب غازي أو عصير التفاح كل  15إلى  30دقيقة ،لكن ال تجبره
على الشرب .قد يكون الطعام البارد أفضل من الساخن .يجد بعض اآلباء أن
وجود األكياس البالستيكية القابلة للغلق ( )zip-lock bagفي السيارة وأثناء

الجيد ،لكن ال تحول أوقات تناول الطعام إلى معركة أو تعاقب الطفل

التنقل بعيدًا عن البيت يفيد إذا بدأ الطفل في التقيؤ .فهذه األكياس ال تسمح

على امتناعه عن األكل.

بالتسرب أو الطفح بعد إحكام غلقها وتعمل على احتواء الروائح .أخبر طبيبك

– أضف سعرات حرارية إلى الطعام حتى تعظم من قيمة كل لقمة .جرب
إضافة الجبن أو الزبدة أو الحليب كامل الدسم أو الجرانوال إلى وجبات
طفلك العادية والخفيفة.

فورًا إذا لم يكن طفلك قادراً على االحتفاظ بأي شيء في معدته ،بما في ذلك
األدوية .من عالمات الجفاف :انخفاض عدد الحفاظات المبتلة أو عدد مرات
دخول الحمام ،ورائحة البول النفاذة ،وانقطاع الدموع عند البكاء ،وجفاف الفم
من الداخل أو غور العينين.
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■

التغذية الصحية :قد تحمل بعض األغذية مثل الخضروات النيئة واللحوم

ومنتجات األلبان غير المثلجة ،أو الخضروات أو الفواكه الفاسدة.

النيئة أو غير المطبوخة جيدًا الكثير من البكتيريا .والبكتيريا يمكن أن

– األغذية التي ذات مستويات البكتيريا المنخفضة (خطورة منخفضة)

تتسبب في األمراض .تستطيع أجسادنا في العادة قتل البكتيريا الموجودة في

هي :اللحوم واألسماك والدواجن المطبوخة جيدًا ،والخضروات

الطعام؛ لكن بعد عملية الزرع يصبح قتل البكتيريا أصعب ويزداد احتمال

المطهية .الخضروات والفواكه النيئة المغسولة ،أو منتجات األلبان

اإلصابة بالمرض .ولذلك فمن المهم طهي الطعام وتخزينه بعناية وحرص.

المثلجة جيدًا ،أو اإلضافات المشتقة من األلبان ،أو المنتجات المبسترة.

يظل مرضى زرع الدم والنخاع غير قادرين على مكافحة البكتيريا لمدة
ستة أشهر إلى سنة بعد إجراء زراعة النخاع العظمي .قد يؤدي تناول طعام

– الوقاية من األمراض المنقولة من الطعام :من المهم غسل اليدين جيدًا،

يحتوي على الكثير من البكتيريا إلى األعراض التالية :الغثيان أو القيء أو

قبل وأثناء الطهي .إضافة إلى ذلك ،يجب تنظيف سطح مناضد إعداد

اإلسهال أو ال ُح َّمى أو ضعف عام.

الطعام وأدوات الطهي بالصابون والماء الساخن للحد من انتشار
األمراض المنقولة من الطعام ،وخاصة عند طهي أغذية ذات مستويات

األغذية ذات مستويات البكتيريا المرتفعة (خطورة عالية) هي :الدواجن
– 

بكتيريا مرتفعة.

أو اللحوم أو األسماك النيئة أو غير المطبوخة جيدًا ،أو الحليب

نصائح عامة لسالمة الطعام
■

اغسل يديك جيدًا دائ ًما (لمدة  20ثانية على األقل) بالصابون والماء الدافئ

■

ينبغي طهي البيض حتى يجمد البياض والصفار تما ًما.

■

اللحوم (درجة الحرارة الداخلية =>  150فهرنهايت أو  66مئوية)

■

الدواجن (الحرارة الداخلية >  165درجة فهرنهايت أو  74مئوية)

■

عند طهي كمية كبيرة من الطعام ،ينبغي تقسيم الطعام في أوعية صغيرة

قبل إعداد الطعام وبعده.
■

ال تستخدم إال أدوات ومناضد نظيفة إلعداد الطعام.

■

جار قبل تقشيرها/قطعها أو
اغسل الخضروات والفواكه جيدًا تحت ماء ٍ
تناولها .استخدم أداة نظيفة لحك الخضروات للتحقق من إزالة كل األتربة

محكمة الغلق فورًا إذا لم يستهلك الطعام كله في الحال .خ ِّزن الطعام ال ُمقسَّم

من القشرة الخارجية .ال تستخدم أي محاليل أو صابون لغسل الفواكه

في الثالجة أو ال ُمج ِّمد .يجب تجميد الطعام ال ُمقسَّم ف غضون ساعة واحدة

والخضروات حيث يمكن أن تمتص المنتجات الزراعية هذه المواد.
■

■

من طهيه .يجب إعادة تسخين الطعام المقسم المخزن في الثالجة وتناوله

اغسل ونظف أغطية المعلبات قبل فتحها (بما في ذلك المشروبات) ونظف

خالل  24ساعة من طهيه .أ ِعد تسخين الطعام إلى درجة أعلى من 165

فتّاحة العلب قبل كل استخدام وبعده.

فهرنهايت ( 74مئوية).

استخدم ل َوح تقطيع مختلفة (بالستيك أو خشب) لتقطيع كل من األغذية
النيئة والمطهية .اغسل ل َوح التقطيع بعد كل استخدام في ماء ساخن مخلوط
بالصابون أو في غسالة األواني .عقِّم ل َوح التقطيع أسبوعيًا بمحلول مخفف

■

ال تترك أبداً أي طعام قابل للفساد خارج الثالجة أكثر من ساعة واحدة.

■

حافظ على برودة األغذية الباردة لتظل حرارتها أقل من  40فهرنهايت
( 4.5مئوية)

من مادة تقصير واتركه يجف في الهواء.

ً
محلول مخففًا من مادة تقصير لتنظيف ل َوح التقطيع ومناضد
** استخدم
المطبخ والثالجة :اخلط جز ًءا واحدًا من مادة تقصير منزلية ( ُمبيِّض) إلى

■

أثناء إعداد الطعام ،ال ت ُذق الطعام أبدًا بنفس األداة التي تستعملها لتقليبه.

■

عند استخدام فرن المايكروويف ،قم بتدوير اإلناء مرة أو مرتين أثناء

 10أجزاء من الماء.
■

الطهي إذا لم يحتوي الفرن على صينية دوارة ،حيث يمكن للطهي في فرن
المايكروويف أن يترك بقعًا باردة في الطعام يمكن للبكتيريا أن تبقى

ينبغي إذابة اللحوم واألسماك الدواجن المجمدة في الثالجة بعيدًا عن

حية فيها.

الخضروات والفواكه النيئة .وكذلك وضعها على طبق اللتقاط القطرات.
يجب طهي اللحوم المذابة فورًا وعدم إعادة تجميدها.
■
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■

ال ت ُذق طعا ًما أبدًا إن كان يبدو غريبًا أو كانت رائحته غريبة!

شراء البقالة
■

تأكد من فحص تاريخي "يباع قبل" و "يستخدم قبل" .افحص دائ ًما تواريخ

■

العبوات على اللحوم والدواجن واألسماك الطازجة.
■

اشتر فقط عبوات
تشتر عُلبًا تالفة أو منبعجة أو صدئة أو بها غور عميق.
ال
ِ
ِ

محال البقالة.
■

اجتنب تذوّق العينات المجانية.

■

تجنب البيض المشروخ وغير المخزن

وصناديق األغذية المغلقة والمانعة للتسريب بشكل مناسب.
■

اشتر الخضروات والفواكه التي يدل مظهرها ورائحتها على أنها طازجة
ِ

في ثالجات.

وخالية من العيوب.
■
■

تشتر أي طعام يظهر عليه أثر العفن.
ال
ِ

■

ال تشتر اللبن الزبادي أو األيس كريم من ماكينات البيع.

■

اشتر األغذية في عبوات منفردة لتقليل مخاطر عدوى البكتيريا.

تجنب الطعام والسلطات وشرائح اللحم أو شرائح الجبن المعد مسبقًا من

أثناء التسوّق أجل شراء األغذية المجمدة
والمثلجة إلى النهاية ،وأسرع في وضع
المشتروات في أماكنها فور الوصول
إلى المنزل.

األكل خارج البيت
بعد أن يمر على طفلك  100يوم بعد إجراء الزرع ،يمكن السماح له بتناول

■

طعام المطاعم أو المخابز إذا تم إعداده أمامك .وسيحدد متخصص الرعاية

خارج المنزل.

الصحية لطفلك ما إذا كان ذلك مسموحًا للطفل ومتى يمكن له تناول الطعام في
المطاعم خارج البيت .يُرجى اتباع القواعد التالية عند األكل خارج المنزل:
■

إذا خرجتم لألكل في الخارج ،فليكن ذلك مبكرًا لتجنب الزحام.

■

اطلب من مطاعم الوجبات السريعة إعداد طعا ًما طازجًا.

■

اقتصر الشرب على المشروبات المبسترة  -ليس العصائر الطازجة

لزيادة االحتياط ،يوصى بعدم تناول الخضروات والفواكه النيئة عند األكل

■

اطلب اإلضافات (مثل الكتشب والمستردة وتتبيالت السلطات) في عبوات
الحصة المنفردة بدالً من زجاجات الخدمة الذاتية.

■

تجنب مصادر الطعام ذات الخطورة العالية مثل بوفيه السلطات ومحال
البقالة والبوفيه المفتوح وبائعي األرصفة والوالئم المشتركة التي يحضر
فيها كل مشارك طبقًا.

المعصورة.

األدوية:
سوف يتناول طفلك أدوية كثيرة مختلفة بعد إجراء الزرع.

■

ويُفضّل وضع نظا ًما روتينيًا إلعطاء طفلك األدوية ،على

وصفة مثل األسبيرين أو الملينات أو العالجات العشبية بدون إذن طبي.

سبيل المثال في أوقات الوجبات أو وقت النوم .يُتوقّع منك
وقت التخريج من المستشفى أنك ستساعد طفلك في تناول

■

■

أحضر معك كل أدوية طفلك إلى كل زيارات العيادة.

■

إذا تقيأ طفلك بعد تناول أدويته مباشرة ،كرر الجرعة بعد أن يخف التقيؤ

على طرح أي استفسارات حول األدوية التي يتناولها طفلك على ممرضته.
نحن نريد منك أن تل ّم بكل األدوية التي يتناولها طفلك .إلى جانب ذلك ،يُرجى
االنتباه لما يلي:

ال تسمح لطفلك بشرب أي مشروبات كحولية مثل النبيذ أو الجعة أو أي
مشروبات مخلوطة.

األدوية وأن تكون مل ًما بجدوله .ستُقدم لك نسخة من جدول األدوية أثناء
التخريج من المستشفى وفي زيارات العيادة في حالة تغيير األدوية .احرص

تعط طفلك أي أدوية لم يصفها له طبيبه بما في ذلك أي أدوية تباع بدون
ال ِ

ولكن في غضون  30دقيقة .إذا تعذر على طفلك اإلبقاء على الدواء في
معدته لمدة  30دقيقة على األقل اتصل بموفر الرعاية الطبية الخاص بك.
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■

إذا طرأ تغير على تغطية التأمين الصحي ،أو انقطاع في التغطية ،أو تغيير

■

إذا كانت لديك أي أسئلة أو أمور تشغلك حول أدوية طفلك ،اتصل بخط

في حالتك الوظيفية ،فيُرجى إخطارنا فورًا حتى نتمكن من العمل معًا على

االستشارات لوحدة زرع الدم والنخاع على الرقم(202) 476-4267

التأكد من تغطية كل األدوية .يُرجى عدم االنتظار إلى اللحظة األخيرة  -فقد

وسيتم الرد على مكالمتك خالل  24ساعة .في حالة تعذر االتصال بأي

يؤدي ذلك إلى فوات بعض األدوية والتسبب في ضرر لطفلك.

عضو في فريق وحدة زرع الدم والنخاع ،فالرجاء االتصال بالصيدلي والذي
بإمكانه المساعدة في ترتيب إعادة تعبئة الدواء.

العودة إلى األنشطة المعتادة بعد إجراء الزرع
■

■

■

يُسمح لألطفال بالعودة إلى المدرسة في اليوم  100إلى اليوم  180بعد
إجراء الزرع .ويتحدد موعد العودة إلى المدرسة حسب نوع الزرع الذي

قبل األكل وبعد لمس أي شيء متسخ وبعد استخدام المرحاض مه ًما جدًا.

أجري للطفل واألدوية التي يتناولها حاليًا والمضاعفات التي قد يكون مر

استخدم منشفة ورقية لغلق الصنبور بعد غسل اليدين في الحمامات العامة.

بها .كل طفل يختلف عن غيره ولذا ستتفاوت مواعيد العودة إلى المدرسة.

احمل معك غسول/سوائل غسل اليدين عند الخروج إلى أماكن ال توجد فيها

سوف يُرسل خطاب إلى المدرسة يوضح االحتياطات الخاصة بطفلك.

أحواض وال صابون لغسل اليدين.

سوف تُزال القثطرة المركزية حين تنتهي حاجته إليها من أجل عمليات

■

ال يُسمح للمرضى بالسباحة قبل مرور  100يوم وحتى تتم إزالة قثطرة

النقل أو إمداده باألدوية أو سحب عينات الدم المتكرر .وقد يتراوح هذا

 Broviacأو  .MedCompبعد ذلك ،يمكن السماح بالسباحة في مسبح

اإلطار الزمني من عدة أشهر إلى عام أو أكثر.

خاص على أن يكون معالجًا بالكلور .تجنب السباحة في البحر أو البحيرات

سيكون طفلك في حالة عزل اجتماعي (تجنب الحشود واألماكن العامة
والمطاعم) حتى يتعافى جهازه المناعي ،ويستغرق ذلك في العادة  100يوم
على األقل بعد إجراء الزرع .سوف يُخبرك طبيبكم بالوقت الذي يُسمح فيه
باستئناف مزاولة بعض األنشطة الطبيعية.
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أو األنهار أو الجداول أو األحواض الساخنة أو حمامات الدوامة حتى
يخبرك طبيب زرع الدم والنخاع المختص بكم بأن ذلك أصبح آمنًا .قد
تحتوي هذه األوساط المائية على جراثيم يمكن أن تسبب العدوى.

متى تطلب الطبيب
الح َّمى :من عالمات اإلصابة بالعدوى .حتى لو كان طفلك يبدو معافًا
■ ُ

■

التورم :المناطق المتورمة المصحوبة أو غير المصحوبة باحمرار أو ألم قد

ويشعر بذلك ،وكان ع ّد العدالت المطلق لديه طبيعيًا ،فقد ال يكون جهازه

تدل على عدوى .وكذلك مناطق الجلد الدافئة أو الداكنة .افحص جلد طفلك

المناعي يعمل بكفاءة  %100بسبب إجراء عملية زرع النخاع العظمي له

أثناء االغتسال ،ويمكن لألطفال األكبر سنًا أن يفحصوا أنفسهم.

مؤخرًا .اتصل بالطبيب في حالة حدوث نوبة ُح َّمى .نريد منك االتصال بنا
إذا كانت درجة حرارة طفلك كالتالي:
مئوية

■ مشكالت خاصة بقثطرة  Broviacأو  :MedCompإذا كان هناك أي
ألم أو تورم أو احمرار في موضع قثطرة  Broviacأو ،MedComp

		
فهرنهايت

 38.3درجة

 101درجة أو أكثر عن طريق الفم

 37.8درجة

 100درجة أو أكثر تحت اإلبط

أو ظهرت مشكالت في تصفية القثطرة أو ظهرت تسريبات ،فاتصل
بالطبيب.
■ السعال :قد يكون عالمة على مشكلة .فقد يكون مجرد نوبة برد بسيطة أو

أو ُح َّمى منخفضة تستمر لمدة ساعة واحدة
مئوية

قد يكون إصابة بااللتهاب الرئوي .الطفل الذي يسعل بين حين وحين ،وكان
يبدو سعيدًا ويأكل ويشرب ويلعب وينام ال يعاني من مشكلة خطيرة .وفي

		
فهرنهايت

المقابل فقد تكون األعراض التالية عالمات على التهاب رئوي:

 38.2-38.0درجة  100.9-100.4عن طريق الفم
 37.7-37.5درجة

سعال مستمر
– 

 99.9-99.5درجة أو أكثر تحت اإلبط

سعال بإفرازات صفراء/خضراء
– 

يمكن أن تصيب ال ُح َّمى كل األطفال .فهي ليست نتيجة لشيء فعلته أو لم تفعله.

سعال يوقظ طفلك من النوم
– 

في أغلب الحاالت ،يصبح مرضى زرع الدم والنخاع مصابين بجراثيمهم هم.
أحضر طفلك إلى قسم الطوارئ
عليك أن تحضر طفلك للفحص في الحال.
ِ

طفل متعب يعاني من السعال
– 

بالمركز الوطني لطب األطفال أو أقرب غرفة طوارئ مصادق عليها من قِبَل

سعال لدى طفل مصاب بال ُح ّمى
– 

فريق زرع الدم والنخاع .والرجاء االتصال بخط استشارات وحدة زرع الدم

سعال مصحوب بسرعة في التنفس
– 

والنخاع في طريقك إلى غرفة الطوارئ ليتسنى لنا مساعدتك خالل هذه العملية.
قد يكون أي تأخير مضرًا حيث يمكن أن تكون ال ُح َّمى عالمة إصابة الدم بعدوى
خطيرة .والتأخير في العالج بالمضادات الحيوية قد يؤدي إلى عدوى خطيرة أو
قد يتسبب في الوفاة .إذا احتجت إلى مساعدة في قراءة مقياس الحرارة ،سوف
نعلمك ذلك .تأكد أن لديك مقياس حرارة (ترمومتر) قبل عودتكم إلى البيت .أنت
لست بحاجة إلى قياس درجة حرارة طفلك كل يوم .عليك قياس الحرارة إذا كان
طفلك ال يتصرف بطريقة طبيعية ،أو يبدو دافئًا عند اللمس ،أو يعرق بشكل
غير طبيعي ،أو يرتعش من القشعريرة و/أو كان وجهه محمرًا.
احتياطات :ال تقُم بقياس الحرارة من الشرج .قد يؤدي قياس الحرارة بهذه
الطريقة إلى إصابة طفلك بالعدوى .قياس الحرارة تحت اإلبط يؤدي الغرض.
أمسك بمقياس الحرارة تحت اإلبط (بحيث يكون رأس مقياس الحرارة تحت
اإلبط) لمدة  5دقائق ثم اقرأ درجة الحرارة .وقياس درجة الحرارة من الفم
يؤدي الغرض (إذا كان عمر طفلك مناسبًا  -قرابة  4سنوات) .ضع مقياس
الحرارة تحت اللسان لمدة  3دقائق ثم اقرأ درجة الحرارة.
 nاأللم :يصاب األطفال باألوجاع واأللم كما نصاب نحن .قد يكون األلم

■

مشكالت البصر :تغيُّم الرؤية واحمرار العينين وازدواج الرؤية كلها
مشكالت تستدعي عناية طبية عاجلة.

■ مشكالت التبول :عالمات إصابات المسالك البولية هي األلم عند التبول
أو الشعور بالعجلة أو كثرة التبول أو وجود دم في البول .إذا ظهرت لدى
طفلك أي من هذه العالمات ،اتصل بنا.
■ الطفح الجلدي :ينبغي أن يفحص الطبيب أي طفح جلدي لدى طفلك بعد
إجراء زرع الخاليا الجذعية .ال تمثل أكثر حاالت الطفح الجلدي أي مشكلة،
لكن قد يدل بعضها على حالة مرضية خطيرة .سيعاني الكثير من األطفال
الحفاظ" .وسبب ذلك في أكثر األحوال
الذين يستخدمون الحفاظات من "طفح ِ
هو تهيج يسببه وجود البول أو البراز على الجلد .لكن يجب عليك االتصال
بالطبيب على أي حال .ويوجد نوع آخر من الطفح الذي يظهر عادة عند
المرضى الذين لديهم انخفاض في الصفيحات ويظهر على شكل بقع صغيرة
دقيقة بلون أحمر إلى بنفسجي وتسمى الحبرة .قد يؤثر داء الطُعم حيال
المضيف ( )GvHDعلى الجلد .الطفح الجلدي هو في كثير من األحيان أول

الذي يتعارض مع اللعب أو األكل أو الحركة أو المشي عالمة على إصابة

عالمات داء الطُعم حيال المضيف( .انظر القسم الخاص بداء الطُعم حيال

بالعدوى أو على مشكلة أخرى .إذا اشتكى طفلك من ألم كهذا ،اتصل لطلب

المضيف) .إذا كان أجري لطفلك عملية زرع خيفي للنخاع العظمي سوا ًء
كان مطابقًا أو غير مطابق ،فهو معرض لإلصابة بداء الطعم حيال المضيف.

أو ألم ال يتعارض مع األنشطة اليومية لكنه يظل ثابتًا ،أو ألم في الشرج.

أخبر طبيب طفلك إذا الحظت أي طفح جلدي.

المشورة .كما يجب عليك االتصال إذا اشتكى طفلك من ألم يظهر ويختفي،
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■ أي تغير كبير في النشاط أو السلوك :ما يسبب القلق هو الطفل الذي كان
نشطًا ثم يبدأ في النوم أو االستلقاء أغلب الوقت ،أو حين يصبح الطفل دائ ًما
سريع االنفعال وتصعب جدًا تهدئته .اتصل بطبيبك إذا ظهرت هذه العالمات.
■

شحوب أو إجهاد غير طبيعي :قد تكون هذه عالمات على فقر الدم أو إصابة
بالعدوى وسيحتاج طفلك إلى تقييم حالته.

■ النزف :يمكن أن يحدث النزف في أي جزء من الجسم .اللثى واألنف والفم
والجلد من األجزاء الشائعة .نزيف األنف الخفيف الذي يتوقف بعد عدة دقائق
ليس باألمر الذي يثير قلقًا كبيرًا .لكن النزيف والرشح من أنف ال يتوقف عن
النزف ،أو النزف من اللثى أو تك ُّدم اللثى أو وجود بقع صغيرة على الجلد
بلون أحمر إلى بنفسجي (حبرة) يستحق االهتمام .ينبغي أن تتصل بالطبيب
إذا ظهرت أي من هذه العالمات .يجب أن تبلغ عن أي دم تراه في براز
طفلك .لون البراز األسود القطراني يدل على نزيف .كما ينبغي اإلبالغ عن
أي دم في البول أو القيء.
■ نمط التبرز :سيعاني أغلب األطفال من اإلسهال (تبرز سائل) كل حين وآخر.
ينبغي أن تنشغل إذا كان التبرز بإسهال  4مرات في اليوم ،خاصة إذا كان
مصحوبًا بآالم في البطن أو بتقلصات .أبلغ عن أي تغير في لون البراز أو
إذا حدث تبرز سائل كل يوم أو إذا أصيب الطفل بإمساك .اإلمساك أن يكون
البراز صلبًا أو عدم التبرز لمدة ثالثة أيام.
اتصل بالطبيب فورًا إذا ظهر على طفلك أي من األعراض التالية:
 َّمى بدرجة حرارة  100.9فهرنهايت ( 42.7مئوية) أو أعلى
– ُح
سعال ،ضيق في التنفس ،صعوبة في التنفس
– 
احمرار أو تورم أو ألم في الحلق أو العينين أو األذنين أو المفاصل أو
– 
البطن

الموضع.
التعرض للجديري أو الهربس النطاقي أو الحصبة
– 
كيف تتصل بنا:
للحاالت أثناء مواعيد العمل يُرجى االتصال بخط استشارات وحدة زرع الدم

غثيان أو قيء أو إسهال أو عالمات الجفاف
– 

والنخاع العظمي على الرقم 202-476-4267أيام االثنين إلى الجمعة من

 في الشرج أو حرقة أثناء التبول
– ألم

الساعة  8:30صباحًا إلى  5:00مسا ًء .للحاالت بعد ساعات العمل وخالل

صداع أو دوار أو صعوبة في المشي
– 
أي عالمات نزف
– 
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عطلة نهاية األسبوع وفي العطالت الرسمية اتصل بعامل الهاتف الرئيسي
بالمستشفى على الرقم 202-476-5000واطلب الوصول إلى موفر رعاية
وحدة زرع الدم والنخاع المناوب.

األثار طويلة األمد
توجد أثار جانبية طويلة األمد محتملة كثيرة لعمليات الزرع .وقد ال يعاني طفلك من أي من هذه العالمات أو قد يعاني من بعضها .سوف يراقب أعضاء
فريق زرع الدم والنخاع طفلك لرصد هذه األثار الجانبية.

ويمكن التحكم في أكثر المشكالت باألدوية أو بالتدخالت الصغيرة .تذكر أن

■ مشكالت الغدة الدرقية  -تظهر في قرابة  %30من المرضى الذين قد

الهدف هو معالجة طفلك حتى يمارس حياة طبيعية .سيعاني أغلب األطفال من

تلقوا تشعيع الجسم الكامل .ستُجرى اختبارات دم الغدد الدرقية بانتظام .إذا

مشكالت قليلة أو بسيطة بعد إجراء الزرع ،لكن سيظل من األهمية بمكان أن

كانت النتائج غير طبيعية ،فسيحال طفلك إلى اختصاصي ال ُغدد الص ّماء

يُعرض طفلك على الفحص السنوي في عيادة المتابعة طويلة األجل ()LTFU

من أجل معالجة االستعاضة.

الخاصة بنا بمعرفة فريق زرع الدم والنخاع لتقييم أي أثار جانبية طويلة
األمد محتملة.
■ تأخر النمو – يظهر هذا في الغالب حين يتلقى الطفل تشعيع الجسم
الكامل لكن يمكن أن يظهر أيضًا بعد بعض حاالت نظام التكييف بالعالج
الكيميائي .في حالة مالحظة تأخر غير طبيعي في النمو ،سيحال طفلك إلى
اختصاصي ال ُغدد الص ّماء للتقييم.

■ الماء األبيض (كاتاراكت) – يرتبط هذا عادة بتشعيع الجسم الكامل أو
استخدام الستيرويدات .وتتكون في أكثر األحوال بعد إجراء الزرع بخمس
سنوات على األقل .ينبغي أن يُعرض طفلك على طبيب العيون من أجل
فحص العين كل سنة.
■ فقدان السمع – قد تؤدي المضادات الحيوية وبعض عوامل العالج
الكيميائي إلى فقدان السمع .أخبر فريقك الطبي عند مالحظة أي تغير في
السمع لدى طفلك.
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■ مشكالت الرئة – قد يؤدي تشعيع الجسم الكامل وبعض أنواع العالج

■ الخصوبة – بصفة عامة ال يتمكن المرضى الذين يخضعون لتشعيع

الكيميائي إلى تكوين نسيج ندبي في الرئتين .ستُجرى اختبارات الوظائف

الجسم الكامل من اإلنجاب .لكن هناك بعض التقارير عن حاالت حمل

الرئوية بانتظام .قد يكون التندب طفيفًا ،لكنه قد يجعل الطفل معرضًا

ناجحة لدى نساء كن خضعن لتشعيع الجسم الكامل .قد يتأخر بلوغ طفلك

لمشكالت رئوية مرتبطة بالتدخين .ينبغي على طفلك أال يدخن التبغ أبدًا

بعض الشيء ،ونوصي بإجراء تقييم بواسطة اختصاصي ال ُغدد الص ّماء أو

وأن يتجنب المدخنين.

أخصائي آخر للنظر في العالج الهرموني بالتستوستيرون أو األستروجين.
قد يتناقش معك فريقك الطبي قبل إجراء زرع النخاع العظمي حول وسائل

■ القلب – كثير من األطفال الذين يُجرى لهم زرع الدم والنخاع يتلقون

المحافظة على الخصوبة.

أدوية قد تؤثر على القلب .وقد يضيف تشعيع الجسم الكامل إلى هذا التأثير.

■ التأثير على المخ – قد يكون لتشعيع الجسم الكامل وبعض أنواع العالج

سيظل أداء القلب تحت المتابعة عن كثب بشكل منتظم.
■ الكبد – قد تؤدي بعض أنواع العالج الكيميائي إلى تكوين نسيج ندبي في
الكبد .قد ال يتسبب هذا التن ُّدب في مشكالت أبدًا إال إذا تعرض الكبد إلى
سموم أخرى مثل الكحول المفرط أو مواد كيميائية (مثل البنزين وغيره).

الكيميائي تأثيرًا على قدرة طفلك على التعلم .ويحدث هذا غالبًا مع األطفال
الصغار جدًا .قد ال يتغير بالضرورة حاصل الذكاء ( )I.Q.لدى طفلك،
لكن الطفل قد يحتاج إلى دروس خاصة لمساعدته على المواد الدراسية .قد
تُجرى اختبارات االضطرابات العصبية حسب الحاجة لتقييم هذه األمور.

االختبارات والتقييمات
تحدث مع فريق زراعة الدم والنخاع العظمي إذا كانت لديك أي أسئلة أو

اختبارات الدم لقياس الهرمونات الجنسية
– 

هواجس حول هذه التأثيرات المحتملة .بما أن هذه األنظمة يمكن أن تتأثر

اختبارات نفسية لتقييم مشكالت التعلم (ليست مطلوبة لكل األطفال)
– 

بعالج زرع الدم والنخاع ،فزيارات المتابعة طويلة األمد مهمة جدًا لطفلك مدى
الحياة .يجب أن يُعرض طفلك على مركز زرع دم ونخاع مل ّم بهذه المشكالت.
ستتضمن زيارة المتابعة طويلة األمد ما يلي:

فحص العينين بواسطة طبيب العيون
– 
بحوث المناعة (اختبارات الدم لتقييم جهاز طفلك المناعي)
– 

الفحص البدني
– 

فحص األسنان كل ستة أشهر
– 

مخطط صدى القلب
– 

فحص السمع
– 

اختبارات الوظائف الرئوية
– 

ستتضمن كل زيارات الطفل قياس الطول والوزن لتقييم النمو .سوف تُجرى

اختبارات الغدة الدرقية
– 

تقييمات لفحص جهاز طفلك المناعي وكيفية استجابته للتطعيمات.

االستشارات المحتملة بعد زرع الخاليا الجذعية
قد تكشف فحوصات المتابعة السنوية مشكالت صحية تتطلب العالج .سيُحال طفلك إلى أي من الخدمات التالية بنا ًء على نتائج الفحص البدني:
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طب السمعيات
– 

اختصاصيو الخصوبة
– 

طب األعصاب و/أو مركز دعم التعلم
– 

طب القلب
– 

طب النساء
– 

طب العيون
– 

طب الجلد
– 

طب الكبد
– 

الطب الفيزيائي والعالج الطبيعي
– 

طب الغدد الصماء
– 

طب الكلى
– 

طب الرئة
– 
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الموارد
قد يكون اكتشاف أن طفلك يحتاج إلى زرع النخاع العظمي ً
حمل مرب ًكا .وقد تساعدك معرفة ما هو متوقع على االستعداد لهذا األمر ،الذي قد يخفف
بدوره من بعض الضغوط التي تشعر بها حول كيفية تأثير الزرع على طفلك وعلى حياة أسرتك .وموفرو الرعاية الصحية المعنيون بطفلك هم أفضل
الموارد للحصول على المعلومات الطبية ،وهم سيلتقون بك لتقديم شرحًا تفصيليًا عا ًما لكل ما تتوقعه .إذا وجدت معلومات متضاربة على اإلنترنت،
نرجو التحدث مع فربق زرع الدم والنخاع حولها.

يمكن أن يساعدك الباحث االجتماعي المعني بك في تنظيم أمور حياتك

توفير الرعاية وإجازات العمل والمدرسة .كما توجد برامج داخل المستشفى

األخرى استعدادًا لعملية الزرع ،مثل األمور المالية واإلقامة والنقل وخطة

وخارجها يمكن أن تقدم لك الدعم لنفقات معيشتك اليومية.

الموارد في المجتمع المحلي:
محالت السوبرماركت
Giant Food Stores
1345 Park Rd NW, Washington, DC 20010
هاتف ،(202) 777-1077
مفتوح  24ساعة يوميًا (توجد أماكن انتظار للسيارات ،حافلة مكوكية
مجانية من المستشفى إلى موقف قريب من السوبرماركت)
Target
3100 14th Street NW, Washington, DC 20010
هاتف ،(202) 986-1415
مفتوح من  8:00صباحًا إلى  11:00مسا ًء (توجد أماكن انتظار
للسيارات ،حافلة مكوكية مجانية من المستشفى تقف أمام المتجر)
Safeway
3830 Georgia Ave NW, Washington, DC 20011
هاتف ،(202) 722 -4023
مفتوح من  5:00صباحًا إلى منتصف الليل (توجد أماكن انتظار
مجانية للسيارات)
Yes Organic Market
3809 12th Street NE, Washington, DC 20017
هاتف ،(202) 832-7715
مفتوح من  7:00صباحًا إلى  10:00مسا ًء (انتظار السيارات
في الطريق)

دليل المرضى واآلباء

|

61

المنظمات المجتمعية:
 .1البرنامج الوطني للتبرع بالنخاع العظمي ( – )NMDPمنظمة وطنية
غير ربحية توفر المعلومات والمواد التعليمية المجانية ،وتقدم الدعم المالي
للعائالت المستحقة التي تواجه عملية زرع النخاع العظمي .اطلع على
موقع  nmdp.orgأو اتصل على الرقم .888-999-6743اسأل
الباحث االجتماعي المعني بكم عن برامج الدعم المالي.
( Open Doors Foundation .2مؤسسة األبواب المفتوحة) –
تقدم للعائالت التي تواجه عملية زرع قيمة شهر من إيجار السكن أو
قسط قرض اإلسكان بحد أقصى  2500دوالر .اسأل الباحث االجتماعي
المعني بكم عن معلومات إضافية.
 .3بيت رونالد ماكدونالد – يقع في شارع،3727 14th Street NE
يقوم البيت بدور "البيت بعيدًا عن البيت" للعائالت التي يتلقى أبناؤها
العالج بالمركز الوطني لطب األطفال والمستشفيات المحلية األخرى.
يتضمن البيت  25حجرة نوم ،كلها تحتوي على إنترنت السلكي مجاني،
ومن بينها أربعة أجنحة عزل خاصة للمرضى منقوصي المناعة .وتشمل
أجنحة العزل مطابخ كاملة وحمامات خاصة .ويتضمن البيت أيضًا مطب ًخا
عموميًا وصالة طعام ومكتبة وغرفة ألعاب ومغسلة وساحة لعب خارجية.
توجد خدمة حافلة مكوكية محدودة إلى المستشفى ذهابًا وإيابًا .توفر
الوجبات أسبوعيًا من قِبَل متطوعين .بما أن األماكن المحدودة وأن مواعيد
التخريج من المستشفى ال يمكن التحقق منها في كثير من األحيان ،فال يقبل
رونالد ماكدونالد الحجوزات .ويمكن للباحث االجتماعي المعني بك أن
يضعك على قائمة االنتظار عند الحاجة.

( Make-A-Wish-Foundation .4مؤسسة "اطلب أمنية")
– تحقق األمنيات لألطفال من  2.5إلى  18سنة الذين يعانون من
أمراض تهدد حياتهم .يمكن للوالدين واألوصياء استخدام صفحة اإلحالة
على اإلنترنت إلرسال طلب أمنية .ويساعد الباحثون االجتماعيون
اآلباء في ملء الطلبات .للحصول على مزيد من المعلوماتُ ،زر موقع
.makeawish.org
 – Alex’s Lemonade Stand .5منظمة قومية غير ربحية لتمويل
أبحاث سرطان األطفال ،توفر موادًا تعليمية وتدير "صندوق السفر"
لمرضى السرطان الذين يواجهون عمليات الزرع .يساهم صندوق السفر
في نفقات االنتقال والسكن والوجبات .اسأل الباحث االجتماعي المعني بكم
عن صناديق دعم التنقل .اطلع على موقع alexslemonade.org
للمزيد من المعلومات.
تتضمن المنظمات األخرى التي قد توفر الدعم
( the Leukemia and Lymphoma Societyجمعية اللوكيميا
والورم اللمفي) و American Brain Tumor Association
(الجمعية األمريكية ألورام المخ) و
Aplastic Anemia and MDS International Foundation
(المؤسسة الدولية لفقر الدم الالتنسجي و متالزمة خلل التنسُّج النقوي) و
( Histiocytosis Associationجمعية داء كثرة المنسجات) و
( MPS Societyجمعية عديد السكاريد المخاطي) و
( American Sickle Cell Anemia Associationالجمعية
األمريكية لفقر الدم المنجلي) وغيرها.

موارد على اإلنترنت:
شبكة معلومات زرع الدم والنخاع العظمي
www.bmtinfonet.org/

حقوق التوظيف والسرطان وقانون األمريكيين ذوي اإلعاقات
www.eeoc.gov/facts/cancer.html

منتدى زرع النخاع العظميBMT-TALK ،
لالشتراك في قائمة البريد اإللكتروني ،أرسل رسالة بالبريد اإللكتروني إلى
 .listserv@listserv.acor.orgاكتب فقط
" "SUBSCRIBE BMT-TALKفي نص الرسالة باإلضافة إلى
اسمك األول واسمك األخير.

الخصوبة
مجموعة الدعم ريزولف ( )Resolveلألزواج العقماء:
www.resolve.org

المركز الدولي
ألبحاث زرع الدم والنخاع
اختبارات وإجراءات مفضلة
www.cibmtr.org/ReferenceCenter/Patient/Guidelines/
Documents/allo_post_transplant.pdf
شبكة الدعم المعنوي لمرضى السرطان وعمليات الزرع الباقين على
قيد الحياة
http://csn.cancer.org/
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شبكة تواصل المرضى بشأن مساعدات نفقات األدوية بعد عمليات الزرع
http://www.panfoundation.org/
حقوق التأمين والتوظيف
www.canceradvocacynow.org
الرابطة الوطنية لزرع النخاع العظمي
www.nbmtlink.org/resources_support/support.htm
البرنامج الوطني للتبرع بالنخاع العظمي
http://marrow.org/Physicians/Post-Transplant_Care/
Post-Transplant_Care.aspx
ابحث عن ""Post-Transplant Care

المنظمات الوطنية
المركز الوطني للسرطان

National LGBT Cancer Network

 www.cancer.govابحث عن

www.cancer-network.org/

"”Facing Forward:Life After Cancer

طب األطفال
المنظمة األمريكية لسرطان األطفال

مؤسسة النمو البشري

www.acco.org

hgfound.org

مجموعة أورام األطفال

www.survivorshipguidelines.org

رعاية الجلد
سرطان الجلد

مالبس واقية من الشمس

www.skincancer.org

 www.sunprecautions.comأو رقم الهاتف1-800-882-7860

السالمة والشمس
 ،www.fda.govابحث عن ""Sun Safety
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نصائح لمرضى الزرع وعائالتهم
من المفيد في بعض األحيان التحدث مع مرضى أو أعضاء عائالت أخرى مروا بنفس التجربة .ويمكن أن يساعدك الباحث االجتماعي أو الممرضة أو الفريق
الطبي في التواصل مع بعض هؤالء .النصائح التالية مقدمة من والد/والدة طفل تلقى الزرع .وشعر الوالد/الوالدة بأن هذه النقاط كانت مهمة ومفيدة لهم خالل
إقامتهم في المستشفى:

.1
.2

أحضر معك مواد قراءة كثيرة لك
ولطفلك .أحضر كذلك بعض اللعب

.3

اجعل أحد األقارب يبقى مع الطفل
مرة على األقل ليعطيك الفرصة

واأللعاب المفضلة ،خاصة لألطفال

للخروج لتنال قسطًا من الراحة

األكبر سنًا.

واالسترخاء.

أحضر وعا ًء صغيرًا من مسحوق

اكتب كل أسئلتك وما يشغلك حتى

الغسيل وال ُمطَ َّري لغسيل المالبس.
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واإلجراءات.
عند ذهابك إلى العيادة ،احزم حقيبة
صغيرة وأحضرها معك دائ ًما في
السيارة.

يمكنك طرحها على الفريق الطبي
عند حضوره.
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.5

احرص على اإللمام باالختبارات

.7

أحضر معك مالبس داخلية إضافية
لطفلك دائ ًما.

الخالصة

يأمل فريق زرع الدم والنخاع أن تجيب المعلومات التي يحتويها هذا الدليل على الكثير من أسئلتك المتعلقة بعملية زرع الخاليا الجذعية الخاصة بطفلك .لكن،
ستكون هناك أسئلة لم تتم اإلجابة عنها .فنرجو أال تتردد في االتصال بنا .ال يكفي أي قدر من التأكيد لبيان أهمية اإلبالغ عن أي شيء خارج عن المعتاد أو أي أمر
يقلقك .من المفيد االحتفاظ بقائمة تدون فيها أسئلتك لتناقشها معها أثناء زيارتك للعيادة .وإذا كانت هناك أسئلة ال تحتمل االنتظار حتى موعد الزيارة ،فاتصل بنا على
خط استشارات وحدة زرع الدم والنخاع وسوف نساعدك.

المصطلحات

زرع خيفي :زرع تُستخدَم فيه أنسجة مطابقة بالكامل أو جزئيًا حيث المتبرع

النخاع العظمي :اللُب اإلسفنجي داخل العظام والذي يُع ّد "مصنع" كل خاليا

من األقرباء أو من غير األقرباء.

الدم الساري في الدورة الدموية.

فقر الدم :انخفاض عدد كريات الدم الحمراء أو عدم كفاية وظائفها مما يؤدي

شَفط النخاع العظمي :إجراء يتم بواسطته الحصول على عينة من النخاع

إلى اإلجهاد والشحوب.

العظمي من عظم الورك.

األضداد :انظر جاما جلوبولين.

اعتالل عضلة القلب :ضرر قد يصيب القلب بعد جرعات كبيرة من العالج

جلوبيولين مضاد للخلية التوتية ( :)ATGعقار يحتوي على بروتين يستخدم
في معالجة داء الطُعم حيال المضيف.
فصادة :عملية استخالص نوع معين فقط من خاليا الدم من المتبرع مع إرجاع
الباقي كله بالتزامن.
زرع ذاتي المنشأ :زرع تستخدم فيه خاليا جذعية تُجمع من المريض نفسه ،وقد
تتم معالجتها في المعمل ،ثم تُخزن إلعطائها إلى المريض الحقًا بعد العالج.
أرومة :كريات دم بيضاء غير ناضجة وغير فعالة في حاالت ابيضاض
الدم (اللوكيميا) .يحتوي كل النخاع العظمي على عدد من الخاليا األرومية
الطبيعية .أما خاليا الورم األرومية ،فهي تتواجد في حالة ابيضاض الدم.

الكيميائي ،مما يتسبب في إضعاف عضل القلب وقصور في وظيفة الضخ.
الماء األبيض (ساد) :تغير في عدسة العين يؤدي إلى رؤية ضبابية ،وهي
حالة قد تحدث بعد تشعيع الجسم الكامل والعالج الستيرويدي بفترة تتراوح من
عدة شهور إلى عدة سنوات.
العالج الكيميائي :عالج السرطان باستخدام مواد كيميائية مصممة لقتل الخاليا
السرطانية .ويُستخدم بجرعات كبيرة للمساعدة على تدمير النخاع المصاب
بالمرض لدى المريض ضمن اإلعداد لزرع النخاع العظمي.
تكييف :عملية إعداد المريض لتلقي الخاليا الجذعية الممنوحة .وكثيرًا ما تتم
باستخدام العالج الكيميائي واإلشعاعي.
س ّري :دم الوليد الموجود في الحبل ال ُسرّي والمشيمة .وهو يحتوي
دم الحبل ال ُ
على عدد كبير من خاليا الدم الجذعية المهمة للزرع .ولهذا السبب ،تُجمع
الخاليا الجذعية من المشيمة والحبل ال ُسرّي بعد الوالدة ،ثم تُج ّمد وتُخ َّزن.
دليل المرضى واآلباء
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التهاب المثانة :مرض التهابي يصيب المثانة .التهاب المثانة النزفي من األثار

تك ّون الدم :تكوّن خاليا الدم (كريات الدم الحمراء والصُّ فيحات وكريات الدم

الجانبية النادرة ألنواع معينة من أدوية العالج الكيميائي (مثل سيكلوفسفاميد)

البيضاء) ونضجها من الخاليا الجذعية السليفة.

ويتسبب في نزف من المثانة وبول دموي.

خاليا جذعية مك ّونة :خاليا قادرة على صنع خاليا جذعية أخرى (تج ُّدد ذاتي)

الوراثيات الخلوية :اختبار الصبغيات (ال ِدنا  )DNAفي النخاع العظمي أو

وكذلك االنقسام والتفرق إلى كريات دم بيضاء وكريات دم حمراء وصفيحات

خاليا الدم.

ناضجة.

متبرع :متطوع (من األقارب أو غير األقارب) تبرع بخاليا جذعية إلى
ِّ

هيموجلوبين :البروتين الموجود في كريات الدم الحمراء الذي ينقل األكسجين.

مريض.

ويؤدي انخفاض هذا البروتين إلى فقر الدم.

التط ُّعم :الزرع الناجح لخاليا النخاع العظمي الممنوحة في المريض ،الذي يدل

 :HLAمستضد الكريات البيضاء البشري – بروتينات بخاليا تحددها الجينات

عليه نمو الخاليا الممنوحة وتفرقّها للوصول إلى ع ّد دموي طبيعي لدى المتلقي.

ق مع متبرع من أجل إجراء زرع النخاع
(ال ِدنا) وتستخدم في مطابقة متل ٍ

فُطر :نوع من الجراثيم ،غير البكتريا ،يمكن أن يتسبب في عدوى تهدد الحياة
(مثال ذلك المبيضة والرشاشية وغير ذلك من العفن).

العظمي.
( IgGالجلوبولين المناعي جي) :أضداد تكافح الجراثيم ،وتُنتَج بواسطة
اللمفاويات بي (نوع من الكريات البيضاء).
كبت المناعة :حالة مرضية تنخفض فيها قدرة الجسم على مكافحة العدوى
(الجهاز المناعي).
التهاب رئوي خاللي :التهاب بأنسجة الرئة ،عادة ما ينتج عن إصابة فيروسية،
أو قد يحدث في حاالت نادرة بعد العالج اإلشعاعي أو الكيميائي.
مشتقات الدم :مشتقات دم ُمعالَجة باإلشعاع في بنك الدم من أجل تعطيل
الخاليا التائية أو منعها من التسبب في داء "الطُعم حيال المضيف" لدى المتلقي.
وال يتسبب تشعيع مشتقات الدم في أن يصبح الدم مشعًا وال يمثل خطرًا على
طفلك بأي حال.
يَ َرقان (الصفراء) :تلوّن البشرة أو بياض العينين بلون أصفر مرتبط

جلوبولين مناعي :مصطلح عام يُطلق على األضداد ،وهي بروتينات تنتجها

بالتهاب الكبد.

اللمفاويات العادية لمكافحة العدوى .كثيراً ما يعاني مرضى الزرع من نقص

ابيضاض الدم (اللوكيميا) :أي مرض من مجموعة أمراض يمكن أن تؤدي

في الجلوبولين المناعي فيحتاجون إلى تعويضه عن طريق الحقن الوريدي.

إلى الوفاة وتتعلق بنمو كريات الدم البيضاء بشكل جامح .وتُصنّف أنواع

وقد يشار أيضًا إلى هذا النوع من العالج بالتسريب بالمختصر ( IVIGومعناه

ابيضاض الدم بنا ًء على سرعة تقدم المرض ونوع الخاليا المتأثرة به.

"الجلوبولين المناعي عن طريق الوريد").

بَزل قَطَني :البزل القطني ( )LPاختبار أو إجراء إلزالة كمية صغيرة من

داء الطُعم حيال المضيف ( :)GvHDحالة مرضية يتفاعل فيها النخاع

السائل النخاعي المحيط بالحبل النخاعي من أجل الكشف عن العدوى أو

العظمي الممنوح أو الخاليا الجذعية الممنوحة ضد أنسجة المريض .ويشار

ابيضاض الدم .تُدخَل إبرة صغيرة في أسفل الظهر لفترة وجيزة للحصول

إليها بالمختصر ( GVHDداء الطُعم حيال المضيف) ،وهو في أكثر األحيان
يصيب الجلد و/أو السبيل الهضمي و/أو الكبد.
قطف :اإلجراء الذي يتم تحت التخدير لسحب نخاع عظمي من المريض أو
المتبرع (قطف النخاع العظمي) أو اإلجراء الذي يتم لسحب خاليا جذعية من
الدم المحيطي (" PBSCقطف خاليا الدم المحيطي الجذعية" أو الفِصادة).
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على السائل.
لمفاوية :فئة من كريات الدم البيضاء تشمل الخاليا التائية والخاليا البائية.

بروتوكول :خطة محددة لعالج مرض أو اضطراب.
كرية الدم الحمراء :نوع من خاليا الدم يُصنع في النخاع العظمي وهو الذي
ينقل األكسجين إلى كل أجزاء الجسم.
رفض :رفض الجسم قبول النخاع العظمي المزروع.
انتكاس :عودة ابيضاض الدم أو مرض كامن آخر بعد العالج.
هدأة :اختفاء الخاليا السرطانية بعد العالج .وكذلك يُطلق الوصف على فترة
انخفاض األعراض أو اختفائها.
ستيرويدات :نوع من العقاقير لعالج أنواع معينة من ابيضاض الدم من أجل
تخفيف االلتهاب أو منع حدوث داء "الطُعم حيال المضيف" أو معالجته.
خلية تائية :فئة من كريات الدم البيضاء (لمفاوية) مسئولة عن تنظيم الجهاز
المناعي وحمايتنا من العدوى الفيروسية والفطرية .كما أن الخاليا التائية هي
الخاليا المسئولة عن رفض الطُعم وعن حدوث "داء الطُعم حيال المضيف".
تشعيع الجسم الكامل :معالجة إشعاعية (أشعة سينية) تُع َمل في الجسم كله
وتُقسم إلى جرعات متعددة على مدار عدة أيام لعالج السرطان والمساعدة على
تصفية النخاع العظمي الحالي إلخالء مساحة للنخاع المزروع .معنى تشعيع
الجسم الكامل "ال ُمقسّم" ( )Fractionated TBIهو تقسيم الجرعة الكاملة
ورم لِمفي :سرطان يصيب األنسجة اللمفاوية أو العقد اللمفاوية.

إلى جرعات أصغر وأكثر تكرارًا من أجل تقليل األثار الجانبية.

أضداد وحيدة النسيلة :أضداد يتم إعدادها بطريقة خاصة لمهاجمة أنواع معينة

تشعيع لمفاني كامل :تشعيع يستهدف فقط مواضع العقد اللمفاوية مثل العنق

من الخاليا بالتحديد مثل الخاليا التائية وابيضاض الدم .الكثير من األدوية

ونصف الصدر العلوي وتحت الذراعين.

الحديثة الكابتة للمناعة أضداد وحيدة النسيلة.

زرع :عالج طبي الستبدال العضو أو األنسجة المريضة لدى المتلقي بعضو أو

التهاب الغشاء المخاطي :التهابات تصيب األغشية المخاطية داخل الفم وعلى

أنسجة صحية من المتبرع.

اللسان واللثى وداخل الحلق والمعدة واألمعاء ويطلق عليها عادة قروح الفم.

داء انسداد الوريد :حالة مرضية قد تحدث في أحيان نادرة خالل األسابيع

ورم أرومي عصبي :ورم صلب يصيب األطفال ويمكن ،في مراحل انتشاره

األولى بعد زرع خاليا جذعية مكوّنة للدم ( )HSCTوينتج عن انسداد في

المتقدمة ،معالجته بزرع خاليا جذعية ذاتية المنشأ.
َع ِدلة :نوع من كريات الدم البيضاء ذو أهمية في مكافحة الجراثيم البكتيرية
والفطريات.
الخاليا الجذعية من الدم المحيطي ( :)PBSCsخاليا ذات قدرة محتملة على
إنتاج كل مكونات الدم .مصدر الحصول على خاليا الدم المحيطي الجذعية هو
الدم الساري في الدورة الدموية وليس النخاع العظمي.

أوردة الكبد بسبب تلف ناجم عن العالج الكيميائي واإلشعاعي.
فيروس :نوع من الجراثيم يسبب العدوى ،وأكثرها ال يمكن عالجه بالمضادات
الحيوية بشكل فعال .أمثلة :الفيروس المضخم للخاليا ( )CMVوالهربِس
والحُماق (الجدَيري) والفيروس ال ُغدان ّي والتهاب الكبد.
كرية الدم البيضاء :وتس ّمى أيضًا "الكرية البيضاء" ،وهي نوع من خاليا الدم
التي ينتجها النخاع العظمي للمساعدة على مكافحة العدوى.

صفَيحة :أحد مكونات الدم ذو أهمية في تجلط الدم .تؤدي كميات الصفيحات
ُ
غير الكافية إلى سهولة اإلصابة بالنزف والتك ُّدم.
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