
ما يجب أن تعرفه عن 
فحص نخاع العظم  

What You Need To Know About
  Bone Marrow Aspiration and biopsy

سلسلة التثقيف الصحي (١١) 



 هذه املعلومات تخص املريض أو من يرعاه و الهدف منها هو اإلجابة عىل بعض
 األسئلة التي كثرياً ما تطرح من املرىض أو أقاربهم .ملساعدتهم للتعرف عىل بعض

الحقائق والنصائح املهمة .

 مالحظه : هذه املعلومات مفيدة ولكنها ليست بديلة الستشارة أعضاء الفريق
 الطبي

 مع تحيات لجنه التثقيف الصحي لقسم امراض الدم واالورام لألطفال



 ما هو نخاع العظم ؟
What is the Bone Marrow ? 

هو نسيج رقيق يشبه اإلسفنج يف شكله , ويوجد يف تجاويف العظام , وظيفته صنع 
خاليا الدم الحمراء وخاليا الدم البيضاء والصفائح الدموية .

ما هي االختبارات التي تجري لفحص نخاع العظم؟ 
what are the Tests we do on the Bone Marrow ?  

( Bone Marrow Aspiration ) فحص عينه من السائل املوجود يف نخاع العظم.

(Bone Marrow Biopsy ) فحص خزعة أو قطعة من نسيج نخاع العظم.

ما هو الغرض من القيام بفحص نخاع العظم؟  
Why we do the Bone Marrow Test? 

لتشخيص األمراض التي تصيب نخاع العظم مثل نقص املناعة أو رسطان الدم   	 
وأمراض الدم األخرى وبعض أنواع األورام مثل رسطان الغدد الليمفاوية 

ملتابعة استجابة الجسم للعالج الكيميايئ يف حالة رسطان الدم 	 

للتأكد من إنتاج النخاع لخاليا سليمة بعد إنتهاء العالج	 

أين يتم أخذ العينة ؟  
Where we do Bone Marrow Test ?

ميكن أخذ عينات نخاع العظم أثناء التنويم أو يف العيادة الخارجية 



    تعلي�ت ما قبل التخدير : 

     • يجب تهيئة طفلك نفسياً واخباره بانكم ذاهبون للمستشفى وسيخضع لفحوصات  

       طبية. 

     • الحضور عند الساعة ٨ صباحاً يف عيادة االورام وامراض الدم. 

     • يجب ان يكون املريض صا¡اً عن االكل حسب الجدول اال� : 

  /    

(   /  )         

           

    

   

      

• يجب حضور الوالدين او  احده� او الويل الرشعي للطفل لتوقيع إقرار املوافقة  

  عىل االجراء الطبي والتخدير. 

• ابالغ الطبيب يف العيادة يف حالة وجود أي مشاكل صحية طارئة مثل 

  سعال/زكام/ارتفاع حرارة/رشح.



ما الذي سيحدث أثناء أخذ العينة  ؟ 

 What will Happen During the Bone Marrow Test ?

سوف يقوم طبيب التخدير بوضع مخدر بسيط للطفل بحيث ال يشعر بأمل ويبقيه 	 
ثابتاُ خالل عملية اجراء اخذ العينة

وضعية املريض اما ان يكون مستلقي عىل بطنة او عىل الجنب	 

سيقوم الطبيب بتحديد موضع أخذ العينة وتعقيمه وهي منطقة عظمة الحوض 	 
الخلفية  ثم يدخل إبره خاصة ألخذ العينة 

سيسحب الطبيب عينة من السائل املوجود يف نخاع العظم خالل محقنة أو يقوم 	 
بأخذ خزعة أو قطعة من نسيج نخاع العظم باستخدام إبرة خاصة وقد يأخذ الطبيب 

العينتني يف وقت واحد 

    تعلي�ت ما قبل التخدير : 

     • يجب تهيئة طفلك نفسياً واخباره بانكم ذاهبون للمستشفى وسيخضع لفحوصات  

       طبية. 

     • الحضور عند الساعة ٨ صباحاً يف عيادة االورام وامراض الدم. 

     • يجب ان يكون املريض صا¡اً عن االكل حسب الجدول اال� : 

  /    

(   /  )         

           

    

   

      

• يجب حضور الوالدين او  احده� او الويل الرشعي للطفل لتوقيع إقرار املوافقة  

  عىل االجراء الطبي والتخدير. 

• ابالغ الطبيب يف العيادة يف حالة وجود أي مشاكل صحية طارئة مثل 

  سعال/زكام/ارتفاع حرارة/رشح.



ماهي االرشادات التي يجب اتباعها بعد اجراء العينة يف غرفة التخدير   
Instructions for post  bone marrow aspiration 
under mac sedation 

سيغادر الطفل العيادة للمنزل عند سامح طبيب التخدير بذلك 	 

البدء بإعطاء املريض السوائل واألكل بحسب ارشادات الطبيب 	 

االهتامم مبكان الخزعة او ابرة الظهر ومالحظه خروج نزيف او سوائل واخبار املمرضة او 	 
الطبيب املعالج بذلك للمرىض املنومني ولغري املنومني يرجى التوجه اىل الطوارئ

يجب اخبار املمرضة املسئولة او الطبيب املعالج عند االحساس باألمل خالل وجود املريض 	 
بالعيادة او التوجه اىل الطوارئ عند الشعور باألمل يف املنزل

كيف ميكن الحصول عىل نتائج العينة  ؟ 
How will you get the result of the Bone 
Marrow Test? 

 سيتم فحص العينة يف املخترب تحت املجهر وستظهر النتائج خالل عدة أيام حسب نوع
الفحص وسيقوم الطبيب مبناقشة نتائج الفحص مع املريض وأهلة الحقاً

ما هي املخاطر املحتمل حدوثها بعد أخذ العينة  ؟ 
 What are the Hazards of the Bone Marrow Test ?

النزيف 	 

اإلصابة بالعدوى 	 



متى يجب احضار الطفل للطوارئ  ؟  
When you have to bring the patient to ER?

يجب احضار الطفل للطوارئ مع احضار الكرت االخرض عند ظهور العالمات 
التالية : 

استمرار النزيف 	 

ظهور كدمات بعد يوم من أخذ العينات 	 

االنتفاخ موضع أحد العينة 	 

الشعور بأمل شديد عند مالمسة موضع أخذ العينة 	 

ارتفاع درجة حرارة الجسم 	 



اململكة العربية السعودية
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية

قسم أمراض الدم و األورام لألطفال
جلنة التثقيف اليحص
www.ngha.med.sa


