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  :اتتعريف
  :خاليا الدم البيضاء

 ، في النخاع العظمي تنتجتوجد في الدم ،خاليا  هي

مكافحة االلتهابات البكتيرية على  تساعدو

 .والفيروسات والفطريات

  :خاليا الدم البيضاء المتعادلة

وتعمل على ،أنواع خاليا الدم البيضاءهي أحد أهم 

اإلصابة الناتجة عن حماية الجسم ضد العدوى 

 .بالبكتريا والفطريات 

  :الخاليا المتعادلة/نقص العدالت

مما يعرض  055إلى أقل من ( العدالت)كريات الدم البيضاء المتعادلة انخفاض عدد هو 

بعدة  ي للسرطاناوالعالج الكيم بدء بعد عادة   يحدث الجسم اللتقاط أبسط أنواع العدوى ،

خفض الجرعة الالزمة من العالج أو يؤدي إلى تأخير يؤثر على فاعلية العالج حيث و  أيام

  .ياوالكيم
 

  :األنواع
 :إلى يتم تصنيف العدوى حسب نوع الجراثيم المسببة لها

o عدوى بكتيرية.  
o  ةطفيليعدوى. 
o عدوى فطرية.  
o  يةفيروسعدوى. 

حيث يتمكن الجهاز المناعي من مكافحتها،  عادة  هذه الميكروبات ال تسبب أية عدوى 
 تمكن منال ييصاب جهاز المناعة بالضعف وعندها قد  عالجات األورام عند تلقيلكن 

 .مقاومتها
 

 :األسباب
  (الدم سرطان )اللوكيميا.  
 يوالعالج الكيما. 
 العالج اإلشعاعي. 
 بعض أنواع األدوية. 
 عندما يقوم جهاُز مناعة الجسم بمهاجمة أنسجته  أمراض المناعة الذاتية

 .والتهاب المفاصل الروماتويدي الخاصَّة مثل الذئبة
  وأ (االيدز)نقص المناعة المكتسب بفيروس  اإلصابة مثل األمراض المعديةبعض 

 .د الوبائيلتهاب الكبا
 اضطرابات نخاع العظم. 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 التثقيف الصحي
 

ناتجة عن نقص العدوى  ال  
(العدالت)المتعادلةكريات الدم البيضاء   

Febrile Neutropenia 
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 :األعراض
o  عند قياس درجة  درجة مئوية 8350الُحّمى و ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من

 .درجة مئوية عند قياسها تحت اإلبط  8.50الحرارة عن طريق الفم و 
o سها اإلصابة باإلأو  ،التقيؤالمغص أو الشعور بأوجاع بالتجويف البطني. 
o الرعشة أو التعرق. 
o سعا  أو سعا  مخاطي. 
o  صعوبة وألم أثناء التنفسقصر النفس أو. 
o التهابات بالفم أو الحنجرة. 
o  وتقرحات في الفم واللثةالتهاب. 
o صعوبة البلعوالحلق  احتقان. 
o سيالن األنف. 
o ، حرقة أو ألم عند التبو  أو التبرز، أو وجود رائحة بالبو التبو  الزائد. 
o  بأي موضع بالجلدأو حرارة احمرار أو ألم أو انتفاخ. 
o  الحقناحمرار أو ألم أو انتفاخ و حكة عند موضع الحقن الوريدي، أو موضع أنابيب. 
o  احمرار أو انتفاخ أو سخونة بموضع جرح أو تقطيبات جراحية، أو تقرح بأي جرح

 .غير ملتئم
o  الشعور بالتشوش الذهني أو الصداع و الدوار أو

 .اإلرهاق
o تيبس الرقبة. 
o المهبلية فرازاتاإل. 

  دون عند ظهورها مباشرة التوجه للمستشفى  للعالمات السابقة  وينبغي التنبه
 .المتبعةو إبالغهم بحالة الطفل و تشخيصه و العالجات تأخير 

 
 :التشخيص

عند االشتباه بوجود عدوى يتم إجراء العديد من   
الفحوصات و التحاليل المخبرية، لتحديد نوع العدوى و 

 :الحالة، و منها  التحقق من 
 الفحص السريري. 
 ومزرعة دم تحاليل مخبرية. 
 أشعة سينية لمنطقة الصدر . 

 

 : المضاعفات
 معاءالتهاب األ. 

  تعديل الجرعة أو الحاجة إلىالعالج الكيميائي  نتيجةتأخير. 

 تدهور الحالة والحاجة للتنويم في العناية المركزة. 

 مضاعفات تؤثر على باقي أجهزة الجسم. 

 ةالوفا.  
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 :العالج
  يتم البدء بالمضادات الحيوية فورا  بعد التشخيص دون انتظار ظهور نتائج التحاليل

 .وقتا طويال تستغرقالتي قد 
  المناسب تبعا لموضع العـدوى و نـوعها و الميكروب المسبب  نوع العالجيتم اختيار

للعدوى و الحالة الصحية العامة للمريض، و قد يتطلب األمر تغيير نوع المضـادات 
 .المستخدمة أو استخدام عدة أنواع منها

 الحقن الوريدية أوعن طريق الفم  المضادات تؤخذ. 
 التنويم في المستشفى إذا دعت الحاجة. 
 صابة بعدوى فطرية واستمرار ارتفاع درجة الحرارة ألكثر من خمسة أيام يتم عند اإل

 :اتخاذ اإلجراءات التالية 
o إضافة مضاد للفطريات. 
o وأشعة صوتية عمل أشعة مقطعية . 
o  تصوير القلب. 
o فحص العيون. 

 :إرشادات وقائية لتفادي اإلصابة بالعدوى
 ولجميع أفراد العائلة، وخصوص ا قبل لى  غسل اليدين ، للطفل المريض المواظبة ع

عقب استعما  الحمام، و ينبغي  تحضير الطعام وقبل األكل، وعند دخو  المنز  و
استخدام الخطوات الصحيحة معقم وغسله بالماء الدافئ مع  صابوناستخدام 

، كما يمكن استخدام مطهر مضاد للبكتيريا و الجراثيم، و من لغسل اليدين
 .طفل المريض بشكل دائم في هذه العمليةالضروري متابعة ال

  مرات يومي ا 4-8من  غير الكحوليالالفم  غسو تكرار استخدام. 
 إبقاء يد الطفل بعيدة عن وجهه وفمه. 
  المرطبة بدال  من ذلك الكريماتأو قطعها، و استعما   البشرة الجافةعدم نزع. 
 مزيالت الرائحة  استعما وتجنب  االستحمام يوميا  نظافة الجسم و الحرص على

 .التي تغلق مسام الجلد مما يسهل العدوى
 المحافظة على نظافة و جفاف مواضعها تعما  حفاضات األطفا  المعقمة، واس

 .لمنع الحساسية
 تجنب المشي بأقدام حافية حتى في المنز  تفادي ا لإلصابة بالجروح أو الخدوش. 
  عدم حالقة شعر الطفل بالشفرات العادية و استخدام آلة الحالقة الكهربائية

 .مراهقينبالنسبة للالوجه شعر لتجنب الجروح، و تجنب حالقة 
  مواعيد تخصيص عباءة لارتداء الرداء األصفر عند التنويم و يجب على األم

 .وعباءة أخرى للخروج المستشفى أو التواجد فيها
 اض المعدية سهلة االنتشار مثل مرضى وخاصة المصابين باألمرال إبعاد الطفل عن

 .،الطفح الجلدي والحرارة  نفلونزااإل
  ارتفاع درجة حرارة الطفل عند نقص المناعة وتقليل أوقات زيارة المريض و منعها. 
 عدم إحضار الورود والنباتات للمريض. 
  و األسواقوالتجمعات األماكن التي تنتشر فيها العدوى كإبعاد الطفل عن 

 . والتربة والرما المسابح العامة 
  منع الطفل من ممارسة األلعاب الجماعية أو ركوب الدراجات أو ما يمكن أن يؤدي

 .الجروحب اإلصابةإلى 
 و  إبعاد الطفل عن التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة و تجنب حروق الشمس

 .ات شمسيةذلك بوضع واقٍ للشمس وارتداء غطاء رأس ونظار
  تغيير ديكورات المنز  أو طالئه أثناء  تجنبإبعاد الطفل عن الحيوانات المنزلية، و

 .دورة العالج الكيماوي
 الحرص على نظافة المنز  و خلوه من الفطريات. 
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  تنظيف مكيفات المنز  باستمرار و إزالة الموكيت. 
  االحتفاظ بجهاز قياس الحرارة في المنز. 
  الطفل دوريا كل أربع ساعاتمراقبة حرارة. 
 و استخدام دواء باراسيتامو  وتجنب األسبرين  فضلعند ارتفاع درجة الحرارة ي

 .والبروفين بعد استشارة طبيب األورام NSAID مضادات االلتهاب الالستيرويدية
 الحرص على حفظ وتحضير الطعام بطريقٍة صحيحة. 
  أماكن الطهي، لمنع الجروح أو منع الطفل من االقتراب من اآلالت الحادة أو

 .الحروق
 عدم مشاركة أدوات النظافة الصحية و أدوات األكل مع اآلخرين. 
 عدم إعطاء التحاميل أو قياس الحرارة شرجيا. 
 كما يجب تبليغ ،ورامطبيب األ موافقةدون  م إجراء أي عمليات على األسنانعد

 .بحالة الطفل و العالجات المستخدمةاألسنان طبيب 
 تجنب طبيب األورام عند وجود إمساك، و عما  الملينات الموصوفة من قبلاست

 .و محاولة التبرز بقوةأالحصر 
  خرين عند المراجعات عن األطفا  المرضى اآلالمصاب ُيفضل فصل الطفل

االنتظار بغرفة أو مكان معزو ، بدال  من بالمستشفى، واستعما  مدخـل جـانبي و
 .ةر الرئيسفي غرفة االنتظااالختالط باألطفا  المرضى 

  الحرص على وضع كمامة ألنف وفم الطفل عندما يكون خارج المنز  وخارج غرفة
 .المريض 

 بعد حد أتقليصها إلى  ينبغيغرباء، التي منع العناق و تقبيل الطفل عند زيارات ال
 .ممكن

 ستشارة الطبيب قبل شرب ماء زمزما. 
 حسب إرشادات على االلتزام باألطعمة المسموحة وتجنب الممنوعات  حرصال

 :أخصائية التغذية والتركيز على تجنب مايلي
o وصفات العالج الشعبية. 
o اللحوم واألسماك النيئة. 
o الخضار والفواكه النيئة. 
o منتجات الحليب الغير مبستر. 
o  محمصةالغير التمر والعسل والمكسرات. 
 :التطعيمات

  تطعيمات اليحتاج األهل والمحيطين بالطفل المريض في المنز  إلى
 : التالية
o  تطعيم الحمى الشوكية. 
o تطعيم البكتيريا الكروية الرئوية. 
o تطعيم االنفلونزا الموسمية. 
o أو لم يأخذ اللقاح تطعيم العنقز لمن لم يتعرض لإلصابة به من قبل. 
o  تطعيم شلل األطفا. 

  يجب على المحيطين بالطفل المصاب تجنب أخذ تطعيم شلل األطفا  عن طريق
أخذ  بعدأشهر  8مدة الفم وذلك لخطر نقل العدوى ،وتفادي االختالط بالطفل 

 .اللقاح
  ال ينبغي إعطاء أي تطعيمات للطفل المصاب طوا  فترة العالج وسوف يحيل

ناسب بعد انتهاء فترة الطبيب المختص الطفل ألخذ التطعيمات في الوقت الم
 .العالج 

  تطعيم شلل ) إبعاد الطفل عن األطفا  حديثي التطعيم باللقاحات الحيةيجب
 .(األطفا  الذي يؤخذ عن طريق الفم
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  تطعيمات أو لقاحات دون موافقة أي عدم إعطاء الطفل من المهم الحرص على
 .، ومنع اللقاحات الحية منعا باتا  ورام طبيب األ

 

 

 :جعاالمر
 -febrile-of-management-the-ni-advance-https://www.ajmc.com/journals/supplement/2017/clinical

practice-clinical-for-neutropenia-febrile-of-management-the-in-neutropenia/guidelines 
 http://www.adamcs.org/BMsupr.htm#02  
 https://www.umc.edu/apps/library/pe-db/Neutropenic-Diet.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة 
ةفقط و ال تغني عن استشارة الطبيللتثقيف   

 

https://www.ajmc.com/journals/supplement/2017/clinical-advance-in-the-management-of-febrile-neutropenia/guidelines-in-the-management-of-febrile-neutropenia-for-clinical-practice
https://www.ajmc.com/journals/supplement/2017/clinical-advance-in-the-management-of-febrile-neutropenia/guidelines-in-the-management-of-febrile-neutropenia-for-clinical-practice
http://www.adamcs.org/BMsupr.htm#02

