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  تقديم األمين العام

ل تهإن فشل أي عضو من أعضاء الجسم عن أداء وظيف       ًا للمريض    آان يمث  آابوس
ذا                      ؛والطبيب اة المريض ل ة لحي ة النهاي م وبداي اة وأل  لما ينتج عن ذلك من حياة آلها معان

م تطور طب         ي    معاصر و   يتعتبر زراعة األعضاء أه أعطت األمل آلالف المرضى    الت
في آل بلد من بلدان العالم وآان لها الفضل في إنقاذ الكثيرين ممن عانوا من فشل بعض                 

  .سمجالأعضاء 

الرغم            سط ب وقد عرض هذا الكتاب موضوع زراعة األعضاء بأسلوب علمي مب
سرة من خالل            ،ة صعبة ية تخصص ي مادة علم  همن آون  سة مي  وقدمها للقارئ بصورة سل

ة          فصل شرح في ال  قد   و ،عدة فصول  وم زراعة األعضاء ولمحة تاريخي ه  األول مفه   عن
 باب الفشل والنجاح وتعرض في لزرع وأسا  الغرائس ومعوقات عملية   وآيف بدأ وأنواع  

  . لزرع األعضاء بشيء من التفصيل لكل عضو على حدةبقية الفصول

رع باألعضاء                  ى موضوع التب ساني إل وم إن يشجع الكتاب القارئ على النظر بمفه
اة لشخص آخر  دم الحي ه يق ه بوهب جزء من ذات دها وآيف أن اة أو بع اء الحي سواء أثن

  . المرجوة منهونتمنى أن يوصل الكتاب الغاية

  

  

  واهللا ولي التوفيق
  

   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور

  األمين العام                                                      

  لمرآز تعريب العلوم الصحية                                                       
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 تقديم األمين العام المساعد

ة         قاأآد   ة العربي ة في الجمهوري ى مستوى القم وا عل ذين اجتمع دة الدول العربية ال
سورية ومي  ـ    ال ارس30 و 29 ي ة   ـ    2008/ م ة العربي ق بالهوي انهم العمي دوا إيم  أآ

ا   يإ وب،والمقومات الثقافية والحضارية  الء اللغة العربية اهتمامًا ورعاية خاصة باعتباره
ة وار ة العربي ر والثقاف اء للفك قتباطوع ا الوثي ن أجل أن  ه ة م ة والهوي اريخ والثقاف  بالت

ب      اوالت التغري ة مح ات ومواجه ة والمعلوم صر العولم ي ع ديث ف صبح أداة تح ت
  ..والتشويه التي تتعرض لها الثقافة العربية

يس                       راغ، وهو ل أت من ف م ي ة ل ة العربي هذا االهتمام الكبير من القادة العرب باللغ
ات     ي                    بشيء جديد مادامت الدس ة الت ة العربي ة هي اللغ ة األم ى أن لغ ة تنص عل ير العربي

ع    .. يجب أن ُتسَتخدم في التعليم واإلعالم وفي مختلف أوجه الحياة والتواصل           ولكن الواق
درس العربي عامة يعكس أن غالبية الدول العربية    ة، وتفضل مخرجات     ُت ة األجنبي  باللغ

و ي أن األق ا يعن ي مم ى العرب ي عل يم األجنب اك حاجة التعل ل هن ال، فه ي األفع ال ال تعن
ن    ًا م ة انطالق ي مختلف المؤسسات التعليمي ة ف يم بالعربي رار سياسي للتعل ى ق ة إل ماس

  !؟2008رغبة وتوصية القادة العرب في دمشق عام 

 

  ،،واهللا ولي التوفيق
 

   يعقوب أحمد الشراحالدآتور

  األمين العام المساعد                                                          

  ةحيلمرآز تعريب العلوم الص                                                         
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  المؤلف في سطور

  الدآتور السيد عبد العال الحديدي •
  .ـ مصري الجنسية

  .1961ـ جامعة القاهرة صل على بكالوريوس الطب والجراحة ـ آلية الطب ـ حا

  .1975دآتوراه الكيمياء الحيوية ــ جامعة القاهرة ـ حاصل على 

ي    ي الجراح ي الطب ز العرب ي المرآ ة ف رات اإلآلينيكي يس المختب ب ـ رئ    ـ   ـ حل
  .سوريا
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  مقدمة المؤلف

ي النصف  أهم التطورات الطبية فىحدإ هي  أو زرع األعضاءزراعة األعضاء
سم تصاب بأمراض آثيرة، من المعروف أن أعضاء الج .األخير من القرن العشرين

بعضها يسبب الفشل التام لعضٍو أو أآثر، وينتج عن ذلك حياة آلها ألم، ومعاناة، وغياب 
، أو أحيانًا بسرعة بالموت، ليسدل ألهم متطلبات الحياة، ثم تنتهي هذه الحياة تدريجيًا

  .مأساة حقيقية تصيب هؤالء المرضىالستار على 

وجهد جبار في استبدال هذه األعضاء الفاشلة  ة،نجح العلماء بعد محاوالت عديد
بأعضاء جديدة بعمليات زرع، آان األبطال الحقيقيون في هذه العمليات في بداياتها، هم 
هؤالء المرضى الذين آان لديهم الشجاعة أن يخضعوا لمثل هذه اإلجراءات، ربما 

م، وربما ألن بسبب ما يعانون من آالم، وربما بسبب يأسهم من الشفاء من أمراضه
 ومات الكثيرون منهم .ذه العمليات، والتخلص من العذاباألمل آان يراودهم بنجاح ه

في البدايات، وآان ذلك ربما بسبب فشل العمل الجراحي، أو لرفض الجسم لألعضاء 
دموا في المزروعة، إال أن ذلك الفشل لم يثن غيرهم من المرضى األبطال في أن يتق

  .زرعمحاوالت جديدة من ال

 األطباء والعلماء الذين استطاعوا أن يكتشفوا ويطوروا التقنيات إننا نذآر دائمًا
المختلفة لزراعة األعضاء، ونتناسى ذآر المرضى الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن 
تنجح تجارب هؤالء األطباء والعلماء، وآثرت في بداية هذه المقدمة، أن أقدم لهم آلمة 

ما استطاع العلماء أن ينجزوا ما توصلوا إليه اليوم من لفلوالهم تقدير وإآبار وإعزاز، 
   .ت رائعــة في مجال زرع األعضاءنجاحا

هناك أمر آخر، له أهمية آبيرة في تطور عمليات زرع األعضاء، وإنقاذ حياة 
عددهم بالماليين في جميع أنحاء العالم، هذا  قدرالمرضى الذين هم في حاجة إليها، وُي

وسنعرف في صفحات هذا  صول على األعضاء المراد زراعتها،آيفية الحاألمر هو 
الكتاب أن مصادر هذه األعضاء تكون إما من متبرعين أحياء، وإما من موتى قرروا أن 

  .هم بعد موتهميهبوا الحياة لغير

م آل االحترام واالمتنان إلى آل إنسان حّي، تبرع قّد أن ُأ أيضًا علّيرأيت واجبًا
 ، أو حتى جسمه، ومن ذاته، لمن يحب، سواء آان قريبًا أو حبيبًا أو صديقًا منبجزٍء

  ـ طـ ـ 
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ان يجتزئ قطعة من إلنسان ال تربطه به إال إنسانيته، وهل هناك أآرم، وأنبل من إنس
  . من ذاته، لكي يقدم الحياة لشخص آخر؟؟ًاجسده، ويهب جزء

ظَّمت وُوضعت ًا، ن، وديني، واجتماعيًافي البالد التي تقدمت، وتطورت ثقافيًا
التشريعات والقوانين في موضوع هبة األعضاء من الموتى إلى من يحتاج إلى هذه 

، ًا وآريم نبيًالًااألعضاء، وفي هذه البلدان يعتبرون الذي يتبرع بأعضائه بعد موته إنسان
 في ويرى أن الموت قد أنهى حياته، وأن أخذ أعضائه وزرعها في إنسان يحتاج إليها، ه

مع جسده في التراب  عن دفنها قيقة إحياء لذاته، وربما استمرارية لحياته، عوضًاالح
  .يأآلها الدودل

أي دين، ال يمنع هبة األعضاء من الميت، من أجل إحياء شخص آخر، وجميع إن 
العمل، بل شجعته، وبالنسبة المؤسسات الدينية في مختلف بالد العالم أفَتْت بشرعية هذا 

 ال يمنع هبة األعضاء من عتنقه معظم سكان منطقتنا العربيةالذي ي اإلسالمي للدين
 وهي أآبر بلد تتمسك بالشريعة وأصولها، قد  آالسعوديةن بلدًاإالموتى، ويكفي أن نقول 

  .اء يتم في السعودية من معٍط ميتمن زرع األعض % 35أحلت هذه الممارسة، وأن 

د قدر اإلمكان عن آل المفردات أن أبتع، في هذا الكتابوقد حاولت قدر طاقتي 
العلمية الصعبة، وأن أتحاشى الدخول في التفاصيل التقنية التخصصية، لموضوع شديد 

  .. موضوع زرع األعضاء مثلالخصوصية

سرة، وأن وآمل أن تكون لغة الكتاب سهلة ميفي ذلك وأتمنى أن أآون قد وفقت 
  .تكون ذات فائدة للجميع

  

  

   الحديديسيد دآتورال 
  

  ـ ي ـ 
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  الفصل األول

  لمحة تاريخية عن زراعة األعضاء

  :مقدمة
عضاء هو نقل عضو، أو  اغتراس أو غرس األزرع األعضاء والذي يدعى أحيانًا

 من جسم إنسان معٍط إلى جسم إنسان آخذ، والغرض من ذلك هو عضو جزء من
 في اإلنسان اآلخذ، بعضو بديل صحيح جزء تالف، أو فشل في أداء وظيفتهاستبدال 

  .مل بشكل جيد من اإلنسان المعطيعي
اح آريستيان ل الجّرَب تمت أول عملية زراعة قلب ناجحة من ِق1967في سنة 
  :وب إفريقيا، آتب بعد هذا النجاحبرنارد في جن

دايات التاريخ آان حلم اإلنسان منذ ب(
 مختلفة من الجسم أن يوصل بعض أجزاء

بين أفراد مختلفين، أو بين الحيوانات 
سان، ربما من أجل محاربة المرض أو واإلن

 آان العاهات، أو فقد األعضاء، ولكن غالبًا
زرع إلضفاء صفات وإمكانات جديدة لمن ُت

لهم هذه األعضاء، ومن بين هذه األساطير 
الكثيرة التي وصلت إلينا عن مختلف 

 لمخلوقات بشرية لها الشعوب، رأينا صورًا
لك أعضاء من الحيوانات، وخير مثال على ذ

حوريات البحر أو التمثال الرائع ألبي 
الهول، أو آلهة قدماء المصريين وفراعنتهم 
في مصر، ومن هذه األساطير ربما ورث 
اإلنسان في العصر الحديث هذه األحالم، 
         وربما آانت اإللهام لعمليات زرع 

                                                         .)األعضاء
آريستيان                            ):1شكل ال(                                                    

  رائد زراعة القلب برنارد



 

‐ 2 ‐ 
 

  
 

إن القصص التي وصلت إلينا عن زرع األعضاء واألنسجة قديمة جدًا، فبين 
جدت آتابات صينية تذآر زراعة أعضاء  بعد الميالد، ُوالقرن الثاني قبل الميالد والثاني

دية تصف مختلفة، منها القلب لبعض األفراد، آما وصلتنا آتابات مصرية قديمة، وهن
ستطيع  إّال أنه بمراجعة دقيقة لكل هذه الكتابات والقصص، ن. مثل تلك اإلجراءاتأيضًا

 رسوا السحر والشعوذةكهنة، ومن ماربما وضعها ال أن ندرك أنها مجرد أساطير،
  .غرض السيطرة الكاملة على شعوبهمب

جاءتنا مدونات هندية من القرن السادس قبل الميالد تصف عمليات تطعيم الجلد 
لمصداقية  من اءقصد التجميل، وقد يكون هناك شيمن نفس الفرد، ألماآن محروقة ب

اح ، العتبرنا الجّرولو صدق ذلك، وتمت فعًال هذه العمليات لمثل هذا الزرع الذاتي،
 آنوع من الجراحة ، أول من أجرى عمليات زرع الجلد)شوشرانا(الذي أجراها واسمه 

  ..التجميلية
عن آل ما جاء من قصص وأساطير قديمة عن عمليات زراعة  لكن بغض النظر

ن هذه العمليات آما نعرفها اآلن، لم تبدأ إاألعضاء، وهي آثيرة ومتعددة، يمكننا القول 
اح في هذا الوقت ظهر جّر.. يقة األمر إال مع نهاية القرن التاسع عشر الميالديفي حق

 بدأ الجراحة التجريبية في الحيوانات، وخرج بنتيجة هامة (Hunter)عظيم اسمه هنتر 
طلق مفادها إمكانية وصل األعضاء مع بعضها إذا وفِّرت الظروف المناسبة لذلك، وُأ

  ...يةالجراحة التجريبعلى هنتر مؤسس 

 مبسطًا عن التسلسل من أجل االختصار في موضوع طويل جدًا، نذآر هنا شيئًا
  :التاريخي لبعض المحطات الهامة في موضوع زراعة األعضاء

استطاع أن يعيد  ن القديس بطرسإ ميالدية يوجد نص منقوش يقول 15في سنة  •
 .زرع ثدي الراهبة أجاتا التي قام الرومان بتعذيبها وقطع ثديها

 (Hua-To)تو  -  ميالدية وجدت تقارير صينية تّدعي أن الطبيب هوا200في سنة  •
استطاع أن يستبدل األعضاء المريضة بأخرى سليمة، وربما آانت هذه القصص 

 .أول إشارة إلى إمكانية زرع األعضاء من أجل العالج
وخاصة قصة القديسين  دية وصلتنا قصص عن بعض المعجزات، ميال300في سنة  •

ن استطاعا أخذ ساق أحد يذ، الّل(Cosmas & Damian)اس وداميان آوزم
 .عدام ونقالها لمريٍض بترت ساقهالمغاربة الذي حكم عليه باإل
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 آوزماسالقديس  ):2الشكل (
ودميان يستبدالن ساق أحد 

المبتورة بساق سجين المرضى 
 مغربي

 

 

 

  
 
 
 
نة   • ي س وني     1200ف ديس أنت ن الق صة ع اءت ق ة، ج ادوا   ميالدي ي ب  Saint) ف

Anthony of Badua)          سه شويه نف دم شاب حاول ت ستبدل ق ا وهو ي .  في إيطالي
 .ن آل القصص السابقة ما هي إال أساطير غير حقيقيةإويمكن القول 

اجليوآوزي      • بار ت ام آاس  في  (Caspare Tagliocozzi)في القرن السادس عشر ق
د م               ك بأخذ الجل يم، وذل ة تطع إجراء عملي ه         ن  إيطاليا ب ه أنف ذراع مريض ليصحح ب

 .المشوه
ب،      1668في سنة    • ة آل  م ذآرت أول عملية تطعيم للعظام، حيث ُأخذت عظام جمجم

 .رست مكان جزء مصاب في جمجمة رجلوُغ
وان           1804سنة   • د من حي ا الجل ات التجارب، ُغرس فيه  تمت أول عمليات في حيوان

و       ات جيوسبو بوريني ذه العملي ام به ا   (Giuseppo Boronio)آلخر، وق  في إيطالي
 . ظهور الخرافىبزراعة الجلد عل
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نة  •  ي س ل ف دها بقلي ر 1822بع ام بيرج ًا(Berger) ق د ذاتي زرع الجل -Auto)  ب
grafting)من مكان إلى مكان آخر في نفس الفرد . 

 في سويسرا زراعة  (Louis Reverdin) استطاع لويس ريفيردين 1869في سنة  •
 .د آخرالجلد اإلسوي من فرد إلى فر

نة   • ي س ن قِ     1880ف ي م ي ذات يم عظم ة تطع ت أول عملي ن   َب تم اك أوي ام م ل ولي
William MacEwen)  ( اسكوتالندافي. 

د من شخص ميت لشخص محروق               1881في سنة    • ذه  .  تمت محاولة زراعة الجل ه
 .أول إشارة إلى نقل أنسجة من ميت إلى حي

نة   • ي س ان  1902ف ريخ أولم تطاع أم ي  (Emerich Ullmann) اس ري ف  أن ُيج
 .حيوانات التجارب أول زراعة ناجحة للكلية، حيث زرع الكلية في عنق آلب

نة  • ي س سان  1906ف ي إن وان ف ة حي ة آلي ة زراع  أول محاول
(Xenotransplantation)ل جابوالي َب من ِق(Jaboulay). 

ضًا • نة  أي ي س ل  1906 ف ال آاري وثري     (Carrell) ن ه ج و وزميل ل ه ائزة نوب  ج
(Guthrie)           صرًا ذا ن ان ه ألنهما استطاعا أن يوصال قطعة وريد مكان شريان، وآ

 .الشريانية) الوصالت( في مجال عمليات المجازات آبيرًا
نة  • ي س ة ذات 1908ف ة زرع آلي ري أول عملي ل أن ُيج تطاع آاري ة،  اس ي ناجح

 .استمرت تعمل عدة سنوات
 . ميت إلى حي زرع آلية من(Voronoy) حاول فورونوي 1933سنة  •
نة  • داور 1940س ر مي تطاع بيت ل( اس ائزة نوب ى ج ل عل  Sir Peter)) حاص

Medawar)                 د ضائع ان جل  من استخدام قطع من الجلد المجمد آطعم مؤقت في مك
 .بسبب الحروق والحروب

.  أول تقرير من باريس عن زراعة آلية من متبرع حي قريب للمريض               1953سنة   •
نة  ي س ه ف ة1954تبع ة ناجحة لزراع ين  أول عملي ين أخ ا تمت ب ي أمريك ة ف  الكلي

 . سنوات8توأم، واستمرت الكلية تعمل حوالي 
 . أول عملية زرع آلية من ميت إلى حي تمت في بوسطن بأمريكا1962في سنة  •
 أول تقرير عن محاولة زرع الكبد، وقد فشلت، ولكن المحاولة التالية            1963في سنة    •

نة   ت س تارزل    1967نجح اس س ل توم ن قب ة  (Thomas Starzl) م ي جامع  ف
 .آلورادو
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ارد  1967في سنة  •  اون    (Christian Bernard) استطاع آريستيان برن  في آيب ت
ه في سنة            إفي جنوب    ب، تبع ة زراعة قل أول عملي وم ب ا أن يق دآتور  1968فريقي  ال

 . الذي أجرى العملية في جامعة مينوسوتا(Lilliche)ليليش 
ة          تمت محاولة أول عملية نقل       1969في سنة    • ى حي في جامع بنكرياس من ميت إل

 ..مينوسوتا
تبعها في .  أول عملية زرع قلب ورئة ناجحة تتم في جامعة ستانفورد     1981في سنة    •

و  (Joel Cooper)ل جول آوبر َب زراعة رئتين آاملتين من ِق1986سنة   في تورنت
 .بكندا

في  أول عملية زرع جزء من آبد أخذ من حي متبرع إلى مريض،              1989في سنة    •
 .شيكاجو

  

 ما آانت  من العقبات، وآثيرًان المحاوالت األولى قوبلت بكثير جدًاإمن الطبيعي 
 بل في بعض األحيان آان .، وربما أسابيعًا تستمر إال أيامهذه العمليات األولى تفشل وال

 ما آان الجسم المريض يموت على طاولة العمليات، وإذا نجحت التقنية الجراحية، فغالبًا
ولكن يجب أن نعترف أن هذه اإلخفاقات األولى، وعدم اليأس ..  العضو المزروعيرفض
ل العلماء والباحثين، والمثابرة الجادة على النجاح، ربما آانت السبب األساسي في َبمن ِق

النجاحات التي توصلنا إليها اآلن، والتي سنقوم بمحاولة سردها في هذا الكتاب، ولكن 
بب علماء يعملون في الخفاء في محاولة معرفة أسرار سبب األهم من آل ذلك آان بس

  .رفض هذه األعضاء المزروعة، ومحاولة التوصل إلى الطرق الكفيلة بمنعها
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  الفصل الثاني

  أنواع الغرائس

غريسة أو طعم، وقد تم تقسيم هذه  العضو أو النسيج الذي يتم زراعتهُيسّمى 
  :الغرائس حسب بعض المعطيات

  
   : ميتًا أو حيانوع المعطي، إذا آان:  أوًال

 إذا آان أخذه لن يؤثر على صحته العامة، ومن :يؤخذ العضو من الشخص الحي  ) أ(
أمثلة األعضاء واألنسجة التي يمكن أن تؤخذ من الشخص الحي وتزرع في 

 المريض
  :نسجةاأل                  :األعضاء الكاملة

   الجلد -           أحد الكليتينـ 
   العظام-          رئتين أحد الـ 
   الغضاريف-                       أحد فصوص الكبدـ 
   األوتار-                 )نخاع العظام ( العظامي نقـ 
  نقل الدم  ـ

  
  

  
األعضاء  ):3شكل ال(

 :يمكن زراعتها التي
القلب، الرئة، الكبد، 

البنكرياس، الكلية، 
  .، العظام، الجلداألمعاء
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 ويكون ذلك حصرًا لألعضاء التي ال يمكن أخذها :الميتأخذ الطعم من الشخص  ) ب(
ستعمل لعدم آفاية المتوفر منها من الشخص الحي، أما األعضاء األخرى فُت

لحاجات المرضى، ومن أمثلة األعضاء واألنسجة التي تؤخذ من شخص ميت 
  : وهيوتزرع في شخص حي

  . الرئتينـ        . القلب-
  .لكبد آامل اـ    .القلب والرئتين معًاـ 

  . القرنية-               . األمعاء الكاملة-       
  

 
 

  
  
  
  
  

 األنسجة التي يمكن ):4شكل ال(
 زراعتها

 
 
 

    

  



 

‐ 9 ‐ 
 

  :التصنيف النسيجي :ثانيًا
لتطابق النسيجي بين الشخص حسب ا سم الغريسة أو الطعم المراد زرعهقُت
 وراثيًا يوجد لكل شخص هوية خاصة بنسيجه يمتلكها .خذوالشخص اآل المعطي

، وقد قسمت األعضاء واألنسجة المراد زرعها حسب )شرح ذلك بالتفصيل الحقًاسُي(
  :التصنيف النسيجي إلى المجموعات التالية

  
  :الطعم أو الغريسة الذاتية )أ(

 في هذا النوع  ـ من الشخص ذاته-نسيجفي هذه الحالة يكون الطعم وفي الغالب 
ألن الطعم من نفس الجسم، ويكون تقبله من  ،ًامن الزرع يكون التطابق النسيجي تام

   -:ومن أمثلة الطعم الذاتي.  ومطلقًاالجسم تامًا
 .زراعة الجلد، وذلك بأخذه من مكان مثل البطن وترقيعه في مكان آخر مثل الوجه •
 الجة الكيميائية مثًالزراعة نقي العظام، وذلك بأخذه قبل المعالجة الشعاعية أو المع •

 .ت الحقوإعادته في وق
 .نقل الدم، وذلك بأخذ آمية منه والحفاظ عليها الستعماله عند الحاجة إلى ذلك •
 .العظام واألوتار والغضاريف، وذلك بأخذها من مكان في الجسم لتطعيم مكان آخر •
ؤخذ قطعة من الوريد تحيث  الشريانية) الوصالت(ات المجازات األوردة، في عملي •

 .آوصلة شريانية في مكان آخر
 

   :الطعم أو الغريسة اإلسوية) ب(
في هذا النوع من زرع األعضاء أو األنسجة، يتم زرع الطعم من شخص إلى 

، في هذه الحالة يكون العضو أو النسيج من نفس )Identical twin(توأمه الحقيقي 
النمط النسيجي الوراثي، وهو مشابه إلى حد آبير الطعم الذاتي، ويكون تقبل الجسم له 

  .سيج من شخص حي أو ميت إلى توأمهمكن نقل أي عضو أو نتامًا، وي
  

   : الطعم الغيري)ج(
لى شخص آخر ولكن من في هذه الحالة يكون نقل العضو أو النسيج من شخص إ

هنا يكون آل فرد مميز عن اآلخر من الناحية الوراثية، وبالتالي يستلزم و نفس الفصيلة،
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حتى ال ) تشرح الحقًا(سيلة أو بأخرى األمر تثبيط المناعة في الشخص اآلخذ، بو
  . الجسم الذي زرع فيه وتعرَّف عليههيرفض

  
   : الطعم الحيواني)د(

في هذه الحالة يتم نقل عضو أو نسيج من فصيلة حيوانية إلى اإلنسان، في مثل 
، هذا النوع يكون التطابق النسيجي مختلفًا تمامًا، واحتمال رفض الطعم يكون آبيرًا

 على قدٍم وساق وبشكل مكثف، في محاولة التغلب على ىألبحاث تجرورغم ذلك فا
  زرع الصمامات القلبية المأخوذة منمشكلة الرفض، ومن أمثلة الزراعة الناجحة حاليًا

  .الخنزير
  
  : ونوع وآلية الطعمينوع وطبيعة المعط :ثالثًا

  
لية يمكن تقسيم زرع األعضاء أو األنسجة حسب نوع وطبيعة المعطي ونوع وآ

  :أخذ العضو أو النسيج إلى الفئات التالية
  

  : التبرع من قريب حي)أ(
 خاصة في المجتمعات العربية واإلسالمية، هذه هي أهم وأآثر الطرق شيوعًا

يتقدم أحد األقارب غالبًا من . وذلك بالنسبة لألعضاء أو األنسجة التي تزرع من حي
 أو أي قريب آخر، بدافع الحب أو -بناءاألالدرجة األولى آاألم، أو األخت، أو األخ، أو 

العاطفة أو التضحية، بالتبرع بالعضو أو النسيج الذي يحتاجه المريض إلنقاذ حياته، أو 
  .لكي يجنبه اآلالم والمعاناة التي يقاسي منها

  
  : التبرع الخيري)ب(

في هذه الحالة ليس من الضروري أن يكون المعطي قريبًا من المريض، ولكن 
يتقدم المعطي بتقديم العضو الذي يحتاجه .  الشفقة، أو عمل الخير، أو الدافع الدينيبدافع

شاهد هذا وقد ُي.. المريض دون أي مقابل، ويكتفي بأن يرى ويعلم أنه أنقذ حياة فرد آخر
  . المتدينة سواء مسيحية أو مسلمةالنوع من التبرع في المجتمعات
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  :التبرع التبادلي) ج(
لدان، وخاصة أمريكا وأوروبا، تقوم بعض المؤسسات والهيئات في آثير من الب

فترض أن زوجة أرادت بتنظيم طريقة لتبادل األعضاء بين المعطين األحياء، بمعنى لو ُا
أن تتبرع لزوجها بالكلية، ولكنها ال تستطيع ذلك بسبب عدم التطابق النسيجي بينهما، 

وجود وضع مماثل مع سيدة أخرى حين ذلك تسجل اسمها في هذه المؤسسة، وفي حال 
جرى اختبارات التوافق النسيجي، ويحدث تبادل، حيث تعطي تتريد التبرع البنها مثًال، 

  .األم للزوج الموافق لها نسيجيًاالزوجة األولى لالبن الموافق لها نسيجيًا، وتعطي 
  

   : اإلعطاء عن طريق المكافأة المالية)د(
يأخذ الفرد الذي قرر أن يعطي عضوه مكافأة في هذا النوع من زراعة األعضاء 

 هذا النوع من الزرع منتشر في بعض البلدان، .ية مقابل السماح بأخذ العضو منهمال
رة، اجتماعية، لكن ألسباب آثي. رة، ومحرم قانونًا في بلدان أخرىوخاصة الفقي

ر من حرمت معظم الدول المتاجرة في األعضاء، وُسنَّت الكثي وأخالقية، ودينية،
  . القوانين من أجل ذلك

ان الهدف إصدار       ،2007عام  لقد ُعقدت الكثير من المؤتمرات في أوروبا في           وآ
ضاء  ع األع دم بي د .. توصيات بع ًا   ذوق سمح قانوني ران ت ؤتمرات أن إي ذه الم ي ه ر ف آ

ة م   ل مكافئ زرع مقاب ل ال ن أج ع م تهم للبي واطنين أن يعرضوا آلي ين للم راوح ب ة تت الي
ي ب .  دوالر2000-4000 ل أن ف اك بعض الق  ـوقي ستان هن ث يبي ـرى الفقيـاآ  عـرة حي

وب   . دوالر، يأخذ نصفها الوسطاء 2500 من سكانها آلياتهم مقابل   )40-50%(  وفي جن
رى           الهند آانت تجارة بيع الكلية منتشرة، خصوصاً       ين سكان الق  بعد إعصار سونامي، ب

  . دوالرًا1500-900لمنكوبة مقابل ا
  
   :العضو دون علم أو موافقة المعطي أخذ )هـ(

هذا هو أسوأ أنواع زرع األعضاء، حيث يؤخذ العضو دون علم أو دون موافقة 
لقد .. المعطي، ولألسف الشديد سجلت مثل هذه الحاالت في بعض األماآن في العالم

 على سبيل جونينآر فيها أن األعضاء تؤخذ من المسنشرت الكثير من المقاالت التي ُذ
ال أو من المحكوم عليهم باإلعدام دون موافقة منهم، وأحد هذه التقارير يّدعي أن المث

كم عليهم  الذين ُحجونينمن األعضاء المزروعة في الصين تؤخذ من المس %95حوالي 
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باإلعدام، ولكن األخطر من ذلك تشمل التقارير والمحاآمات التي تجرى بسبب سرقة 
  .ألعضاء من أفراد ال يعلمون بذلكا

  
  : توضع فيهذيتقسيم أنواع زرع الغرائس حسب المكان ال :رابعًا

  
   :الزرع في نفس المكان التشريحي للعضو المزروع )أ(

نعني بذلك أن الغريسة المأخوذة من المعطي تزرع في نفس المكان التشريحي لها 
يحي له زرع في المكان التشرخذ القلب من معٍط فإنه ُيأي أنه إذا ُأ.. في المريض اآلخذ

  في المريض اآلخذ، ومن أمثلة عمليات الزرع هذه؛ 
  زراعة القرنية-       زراعة القلب               -
   زراعة نقي العظام-         زراعة الرئة-
  

   : عن مكان العضوالزرع في مكان مختلف تشريحيًا) ب(
ويعني ذلك أن الغريسة المأخوذة من المعطي تزرع في مكان آخر غير المكان 

  :تشريحي المخصص لها، ومن أمثلة عمليات الزرع هذهال
  والغضاريف واألوتار العظام زراعةـ 
   البنكرياسيةسراعة جزر النجرهانزـ 
 زراعة األوعية الدموية ـ 
  زراعة الجلدـ 
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  الفصل الثالث

   األعضاءرعالمناعة وعالقتها بز

اريخ، وأن محاوالت لقد سبق وذآرنا أن التفكير في زراعة األعضاء قديم قدم الت
 أعضاء بشرية إلى عدة قد جرت في أماآن مختلفة من العالم تمت فيها محاوالت زرع

وجرت محاوالت آثيرة على حيوانات التجارب، بل جرت محاوالت  جسم اإلنسان،
وقد مررنا بشكل سريع على المحطات . أخرى في نقل أعضاء من الحيوان إلى اإلنسان

  .مليات في التاريخ القديم والحديثالتاريخية لمثل هذه الع
وإن آانت النجاحات قد تحققت بالنسبة للتقنيات الجراحية في عمليات الزرع 

، واستمرت ربما حتى اآلن، هي أن العضو نفسها، إال أن المشكلة التي دامت طويًال
على أنه ضيف غريب غير مرحب به، فيحارب   يتعرف عليه الجسم سريعًازرع ُيالذي

  ..وفي النهاية ُيَخّرب هذا العضو ويموتوجوده، 
بدأ التفكير في القرن السابع عشر في هذه الظاهرة وشرع الكثيرون في محاولة 
تفسيرها، ففي النصف الثاني من القرن السادس عشر، أطلق طبيب إيطالي ُيدعى 

على ما نسميه نحن اآلن رفض الطعم، أطلق عليه  (Tagliacozzi)تاجلياآوزي 
 وآان يقصد بذلك أن هناك قوة خفية تدفع ،Force & power)(دفع والقـوة ال"ظاهرة 

بالعضو المزروع خارج الجسم، وأنه ال بد من وجود قوة مضادة تمنع هذا الرفض، 
غير أن هذا العالم لم يستطع أن يعرف سبب أو آلية هذا الدفع، وبالتالي لم يستطع أن 

 .يصف القوة المضادة التي تمنعه
 أن سبب رفض الطعم المزروع وموته هو سوء 1855قد إيرلخ في سنة بينما اعت

 أن السبب هو وجود عوامل 1910التغذية التي تصل إليه، في حين اعتقد آارل سنة 
ورغم المحاوالت العديدة لعمليات نقل دم من . بيولوجية غير معروفة في ذلك الوقت

 باءت بالفشل بل بنتائج ها جميعًاالحيوانات إلى اإلنسان في القرن السابع عشر، إال أن
ا إلى ع العلماء حينها تفسير ذلك، مما دعمن نقل الدم إليهم، ولم يستطآارثية، مات فيها 

 ووصف الزمر الدموية، 1900 إلى أن جاء الندشتينر سنة  توقف هذه اإلجراءات تمامًا
لعالم ذا ا، ووجد هO، وAB، وB، وA وقسم الناس إلى أربع مجموعات حسب زمرهم
المتوافقة فقط، ومنذ ذلك الوقت ُوصفت  أن عمليات نقل الدم البد أن تتم بين الزمر

  .بين دم المتبرع ودم المريض الذي يراد نقل الدم إليه) أو التصالب(اختبارات التطابق 
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شرح الندشتينر الزمر الدموية في الكريات الحمراء، إال أن هذا لم يمنع رفض 
ات يلها وزرعها بين فرد وآخر، وبقي األمر سرا حتى الثالثين نقعنداألنسجة األخرى 

 من الزمر ًامن القرن العشرين، حيث استطاع ستيل أن يصف في فئران التجارب نوع
موجودة على الخاليا النسيجية، وهذا ما سهل فيما بعد اآتشاف الزمر النسيجية للخاليا 

 .البشرية
 من المستضد على ًايصف نوع أن (Gorer) استطاع جورار 1931في سنة 

كريات  أو مستضد ال(HLA) أطلق عليها -)الخاليا البيضاء(–سطح الخاليا البشرية 
ن خاليا آل فرد لها إوقال ، (Human Leucocytic Antigen)  البشريةالبيض
 خاصة بها يرثها اإلنسان من والديه، وتميزه عن غيره من الناس، وآان (HLA)زمرة 

، للتفرقة بين )Self & non-self(من وضع تعبير الذات والالذات هذا العالم أول 
  .نسيج أي شخص ونسيج شخص آخر

ائزة           1943 في سنة    (Medawar)استطاع ميداور    ى ج ، وهو أحد الحاصلين عل
ة                  درس بتوسع االستجابة المناعي نوبل، بتجاربه على زرع طعم الجلد في األرانب، أن ي

زروع، ووصف ب م الم ذاتيشكل نحو الطع م ال ين الطع رق ب  )Autograft (مطول الف
ذاتي       . )Allograft (الغيري، أي من أرنب إلى أرنب آخر       والطعم   م ال تنتج أن الطع واس
شر،       و ينجح أآثر بكثير من الطعم الغيري     يستمر و  ى الب حينما حاول أن يطبق تجاربه عل

د ال     ن الجل ر م ضل بكثي ه أف ارب، نتيجت ين األق زروع ب د الم د أن الجل ين وج زروع ب م
ي       ة، والت تجابة المناعي ة لالس زات العام ن وصف الممي داور أول م ان مي اء، وآ الغرب

  .Memory)(، والذاآرة Destruction)(والتدمير  ،Recognition)(تشمل؛ التعرف 
 أن يفترض أن رفض العضو (Simonson) استطاع سيمونسون 1950في سنة 

 المضادة الموجودة في الجسم، وتبعه أو النسيج المزروع ليس بسبب تكوين األجسام
 ميتشسون فوصف أن عملية الرفض تتداخل فيها الليمفاويات بشكل ما، وأنها تلعب دورًا

  . في هذا الرفضهامًا
سوم   ر مح ر غي ي األم ستين  بق ة ال ى نهاي سبعين ي حت ة ال رن يات وبداي ن الق ات م

ا أُ  ف م م وص ين ت شرين، ح سيجي ال الع ق الن د التواف ه معق ق علي رطل               كبي
(Major histocompatibility complex; MHC).     شكل دم ب دأت األبحاث تتق  وب

ة            ذه المقدم ي ه رفض، ويكف ات ال ي عملي ة ف ي للمناع دور األساس شرح ال سارع ل مت
  .اعي ودوره في مسألة زرع األعضاءالتاريخية لننتقل إلى شرح مبسط عن الجهاز المن
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  :الجهاز المناعي
 نتخيل دولة دون أنظمة دفاعية، سواء آان ذلك ضد العوامل هل يمكن أن

إن آل دولة لها جيش .. الخارجية، أو العوامل الطبيعية، أو حتى األعداء الداخليين
يحميها من أي اعتداء خارجي، ولها قوات أمن داخلي تحافظ على األمان لمجتمعاتها، 

ث طبيعية آالفيضانات، وآل دوله لها وسائل ونظم تحميها من أي تقلبات وآوار
  ..لخإوالزالزل، والسيول، 

  ! جسم اإلنسان هو أمة آاملة آبيرةإن
  وفيك انطوى العالم األآبر     ...        وتحسب أنك جرم صغير

هذا الجسم يتعرض لشتى الوافدات الخارجية من أحياء دقيقة مثل الفيروسات 
م من الخارج، من الهواء والجراثيم واألوالي والفطور، سواء أتت إلى هذا الجس

المستنشق، أو عن طريق السبيل الهضمي، أو دخوًال من الجلد ومن األغشية المخاطية 
  ..األخرى

ولكن الجسم آأي دولة، له نظم دفاعاته التي تمنع هذه األحياء الدقيقة وغيرها من 
 هذا ، وتحطمالعبث بأجهزته وأنسجته وخالياه، وإحداث أمراض قد تكون عاصفة أحيانًا

الكيان وتنهي الحياة، فالجسم السليم مزود بهذه النظم الدفاعية التي تقيه شر آل العوامل 
الخارجية والداخلية الضارة به، وهذه النظم آثيرة ومتنوعة، وهي في الحالة السوية 

  ..قادرة على التعامل مع أعداء الجسم وقهرها والتغلب عليها
وآل ما هو ) السموم(يفانات ذالدقيقة الغريبة والإن مقدرة الجسم على مقاومة األحياء 

غريب عن الجسم، هو ما نطلق عليه بشكل عام المناعة، والتي يمكن تعريفها بشكل 
 الجسم نحو آل المرآبات أآثر شموًال على أنها مختلف الطرق التي يتجاوب بها

اولة الغريبة عنه، والتي تأتي بتماس مباشر مع أنسجة الجسم، في مح والعناصر
  ..التخلص من هذه المرآبات والعناصر، وإبطال تأثيرها

 ومعقد، وآوَّن علمًا آامًال من أهم العلوم الطبية اآلن هذا الموضوع تخصصي جدًا
اسمه علم المناعة، ولكن للتبسيط، وحتى ال ندخل في تعاريف معقدة، ومفردات صعبة، 

اول أن نبين أهمية المناعة وهي آثيرة، سنحاول أن نشرح الموضوع بتبسيط شديد لنح
  .في زراعة األعضاء

مما سبق ذآرنا أن للجسم نظم دفاعات تتعرف على أي جسم غريب، وتحاول أن 
  :تحطمه وتتخلص منه، ومن أجل ذلك يمكن تقسيم الموضوع إلى ثالثة أقسام
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  :مكونات النظام المناعي
عة آبيرة جدًا من يتكون الجهاز المناعي من عناصر مختلفة، ما يهمنا منها مجمو

آما  –صنع في نقي العظام، تسمى الخاليا البيضاء، وهذه الخاليا الخاليا المتعددة ُت
 تقوم مقام عناصر المخابرات، والجيش وقوى األمن الداخلي، بمعنى -سنشرح الحقًا

آخر الحفاظ على استتباب األمن وسالمة الجسم من أي دخيل عليه سواء من الفيروسات 
راعته في نسيج غريب يراد زم أو الطفيليات، أو لألسف الشديد أي عضو أو أو الجراثي

ف فنا المناعة على أنها التفاعالت التي تحدث في الجسم استجابة للتعّرلقد عّر الجسم
  :وقد قسم العلماء هذه التفاعالت إلى نوعين. علي جسم غريب

  
 أو (Humoral immunity)المناعة الخلطية  ُأطلق عليه : األولالنوع

باختصار تكوين أجسام مضادة لمحاربة أو معادلة مفعول الجسم الغريب، والتغلب عليه، 
  .والتخلص منه

  
 Cell mediated)اسم المناعة المتواسطة بالخاليا  أطلقوا عليه :لثانيالنوع ا
immunity)تعرف على الجسم الغريب، يو باختصار تجنيد جيش من الخاليا  أ

وهذان الشكالن هما ما سنقوم بشرحهما باختصار .. تخلص منهيه وحطميتكالب عليه فيو
  .على األقل فيما يخص موضوع زرع األعضاء

  
  :المناعة الخلطية

طلق عليها هي مناعة مكتسبة، يستطيع الجسم عن طريقها تكوين جزيئات ُي  
 استجابة لوجود أجسام غريبة، مثل األعضاء التي يراد Antibodies)(األضداد 
 إال أن الدور الذي تلعبه هذه المناعة الخلطية في موضوع زراعة األعضاء أقل زرعها،
  . من المناعة المتواسطة بالخاليابكثير

  
  :المناعة المتواسطة بالخاليا

يقوم بهذا الدور من المناعة المتواسطة بالخاليا مجموعة آبيرة من الخاليا   
 غريب بدون أي تمييز، ومنها البيضاء، وهي أنواع آثيرة، فمنها ما يحارب أي جسم

م بالتخلص من هذه األجسام، خاليا مهمتها التعرف على األجسام الغريبة، ومنها ما يقو
  .الخ
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 بمناعة أو ما يسمى أحيانًا كن تعريف المناعة بتواسط الخالياباختصار يم  
ين على أنها مقدرة الخاليا اللمفاوية على تكو T - cell immunity)(الخاليا التائية 

أعداد آبيرة ومختلفة من الخاليا البيضاء التي من مهامها التعرف على الجسم الغريب، 
  :وأهم هذه الخاليا مجموعة تسمى الخاليا اللمفاوية.. ومن ثم مهاجمته والتخلص منه

  
   :الخاليا اللمفاوية 

إن أهم عناصر الجهاز المناعي هي الخاليا اللمفاوية، وتبدأ جميعها من خلية   
مجموعة من المراحل ب، وتمر هذه الخلية Stem cell)(دة تسمى الخلية الجذعية واح

إذا تم هذا التطور في التوتة تكونت خاليا .. التطورية حتى تصل إلى الخاليا البالغة
طلق عليها الخاليا التائية، وإذا تم في نقي العظام تكونت الخاليا اللمفاوية بيتا، عند ذلك ُي

، إذا آانت ف عليهالتي يمكن في المخبر التعّرتها التي تميزها، واتأخذ آل واحدة هوي
  .هذه الهوية تسمى في علم المناعة عناقيد التمايز.. خلية تائية أم بائية

  
  ذات في الجسم ف على الذات والالالتعّر

  
   :مجموعات عناقيد التمايز: أوًال

عات الكيميائية أثناء تطور الخاليا اللمفاوية تظهر على سطحها بعض المجمو
، هذه المجموعات متمايزة لكل صنف من Clusters)(على شكل تجمعات عنقودية 

، (CD)أصناف الخاليا اللمفاوية ولذلك ُسّميت عناقيد التمايز، وتختصر بالحرفين 
وجد ت... لخإ (CD3) ، (CD2)،(CD1)  وهي آأي هوية أخرىعطيت أرقامًاوُأ

 Helper cells)( )لمساعدةا(المساعفة ئية، الخاليا مجموعتان آبيرتان من الخاليا التا
 للخاليا                    السامة أو الكابتةياوالنوع الثاني هو الخال .(CD4) يميزها ما أو وهويتها

)(Cytotoxic cells وهويتها ،(CD8) .. أما الخاليا اللمفاوية بيتا، فلها أيضًا هوية من
CD)(ي األخرى  ه وُأعطيت أرقامًا(CD16)،)  (CD20،  (CD21) وسنعرف 

    .لتي أخذتها آل هذه الخاليااالحقًا أهمية الهويات 
  
 :معقدات التوافق النسيجي الكبرى: ثانيًا

، فإن لكل خلية (CDs)آما أن للخاليا اللمفاوية هويات أطلقنا عليها عناقيد التمايز 
معقدات (ق على هذه الهوية ، وُيطل)الذات(أخرى في أعضاء الجسم هوية تميزها 

، )MHC ;omplexCistocompatibility Hajor M(التوافق النسيجي الكبرى 
وألننا نستطيع الكشف عن هذه الهوية في المخبر على الخاليا البيضاء ُسمِّيت 
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) HLA ;ntigenAeucocytic Luman H( مستضدات الكريات البيض البشرية(
حينما نتكلم عن التوافق النسيجي في حالة زرع وهو االسم األآثر تداوًال، وخاصة 

  ..األعضاء
، عبارة عن )HLAهال (الهوية التي تميز خاليا الجسم والتي أطلقنا عليها 

موجودة على سطح آل خلية، وهذه البروتينات يرثها اإلنسان ) مستضدات(بروتينات 
  . عن طريق جينات خاصة موجودة على الكروموسوم السادس

 (Non-self)، أو الغريبة (Self)على المستضدات سواء الذاتية يمكن التعرف 
وال يمكن التعرف .. بوساطة مخابرات الجسم وهي الخاليا التائية عن طريق مستقبالتها

إال إذا اآتشفت الخاليا التائية هويات الجسم الذاتي أو الجسم الغريب، وهذه الهويات هي 
(HLA).  

  التائيةالخاليا التائية، األولى تسمى الخاليان من يوذآرنا سابقًا أن هناك نوع
المستضدات  على  والتي تستطيع التعرف)CD4(المساعدة والتي تحمل المستقبلة 

  ..HLA2الخارجية مثل الفيروسات، والجراثيم، والطفيليات في وجود 
ها ، ومستقبالتةأما المخابرات الثانية فهي الخاليا اللمفاوية التائية السامة أو الكابت

، وهي التي تهمنا في عملية زرع األعضاء، وتتعرف على النسيج الغريب (CD8)هي 
  ..HLA1في وجود الهوية 

  
يمكن اختصار آل ما سبق ذآره، بأن آل خاليا الجسم تحمل فوق سطحها زمرًا سميت 

تتعرف عليها خاليا الجهاز المناعي على .. ، وهي خاصة بكل فرد)(HLAبالنمط النسيجي 
 مخالف أو غريب  (HLA)خرى ذات نمط نسيجي، وأما إذا وجدت خاليا أ(Self)لذات أنها ا

، استطاعت هذه النظم المناعية التعرف عليه، وقامت بمحاربته، فتتمسك )Non-self(ال ذات 
به هذه الخاليا اللمفاوية، ونتيجة عمليات شديدة التعقيد، تفرز مرآبات آيميائية تؤثر على هذا 

وهذا .  فتحطم خالياه، وتحبس عنه آل موارد الغذاء، فيموت النسيج الغريبالنسيج الغريب
  .ق عليه رفض الجسم للعضو المزروعببساطة ما نطل

  
  :الشروط الواجب توفرها من الناحية المناعية لتتم عمليات الزرع

 .أن يكون هناك توافق بين الزمر الدموية بين المعطي واآلخذ •
 . بينهما أو أقرب ما تكون إلى التطابقتطابقة تمامًاأن تكون األنماط النسيجية م •
 . دم المريض على أجسام مضادة مسبقًا ضد أنسجة المعطييأن ال يحتو •
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يوجد فحوص مخبرية خاصة بكل شرط من هذه الشروط الثالثة، تحدد نتائج 
  .هذه الفحوص صالحية زرع العضو من المعطي لآلخذ

  : تعيين الزمر الدموية:أوًال
تبار بسيط وغير مكلف، وبالتالي قبل عمل أي فحوص معقدة ومكلفة، هذا اخ  

وافقة بين المعطي واآلخذ، تيجب البدء بهذا الفحص، فإذا آانت الزمر الدموية غير م
أما إذا . حينئٍذ ال داعي لالستمرار في عمل باقي الفحوص ألن ذلك مضاد مطلق للزرع

  ..لفحوص األخرىآانت الزمر الدموية متوافقة، فيمكن متابعة ا
  

   التوافق الواجب توافره بين المعطي واآلخذ):1الجدول (

  الزمرة الدموية للمعطي  موية لآلخذدالزمرة ال

O  ال يستطيع أن يأخذ إال منO 

A   يستطيع أن يأخذ من O  وA 

B  يستطيع أن يأخذ من O  وB  

AB   يستطيع أن يأخذ من AB  وO و  B  وA 

  
  : أضداد في دم اآلخذ ضد أنسجة المعطيتعيين وجود: ثانيًا

عادة ما ُتجرى هذه االختبارات بعد إجراء الزمر الدموية، لسهولة إجرائها، 
وسرعة الحصول على النتيجة، وقلة التكلفة، واألهم من آل ذلك أنه في حال وجود هذه 
 األضداد في دم المريض اآلخذ، تكون مانع استعمال الزرع، أي ال يجوز زرع العضو

  .من هذا المعطي، وبالتالي توفر مجهود الفحوصات المكلفة والمعقدة األخرى
جد أن هناك نسبة قليلة جدًا من المرضى، خصوصًا الذين ُأجريت لهم لقد ُو

عمليات نقل دم متكرر، أو أجري لهم زرع مسبق، أو لدى النساء الالئي حملن أآثر من 
  ..لألنسجةمرة، تتكون لدى هؤالء األفراد بعض األضداد 

واالختبار بسيط، ويتم بوضع عينة من بالزما المريض اآلخذ، على بعض 
دت األضداد في بالزما المريض اتحدت مع ِجذا ُوإالخاليا اللمفاوية من دم المعطي، ف

أما إذا لم توجد هذه األضداد، .. الخاليا اللمفاوية وخربتها، ويمكن مشاهدة ذلك مجهريًا
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وافق لآلخذ في هذه التجربة، وعندها تن المعطي مإ سليمة، ويقال تبقى الخاليا اللمفاوية
  ..تكمل الفحوص األآثر تكلفة وتعقيدًا

  
  :تعيين األنماط النسيجية: ثالثًا

لقد ذآرنا سابقًا بشيء من التفصيل، أن آل خاليا الجسم لها هوية تميزها، أطلق 
مكان اآلن تعيين هذه الزمر  ولقد أصبح باإل. مستضدات الخاليا البيضاء البشرية،اعليه

ن إوألن طرق الكشف معقدة وطويلة فلن نتطرق إليها هنا، ويكفي أن نقول . مخبريًا
وأم  فقط في الت في هذه الزمر بين فرد وآخر، وأن التطابق يكون تامًاًاهناك اختالف

ن ما عدا ذلك، يكون التطابق نسبيًا، أي هناك من تكو. )أي من بويضة واحدة(الحقيقي 
 هناك من ال ًانسبة التطابق لديه عالية، وأخر تكون نسبة التطابق لديه منخفضة، وأخير

  .يوجد لديه أي تطابق
 آلما  ورفض الغريسة يكون قليًالأهمية هذا الموضوع أن الزرع يكون جيدًا

هذا األساس يكون الزرع بين التوأم أفضل ما  على و.ازدادت نسبة تطابق األنسجة
نت نسبة التطابق  فيه أي رفض، وأن نسبة الرفض تزداد آلما آايكون وال يحدث
  .النسيجي منخفضة

  
  :رفض الغريسة أو العضو المزروع

  
 في التقنيات تمت محاوالت زرع األعضاء منذ عدة عقود، وآان التقدم مستمرًا

 التي قابلت األطباء هي أن الجراحية المستخدمة في عمليات الزرع، ولكن آانت المشكلة
أو النسيج المزروع سريعًا ما يموت، وال يتقبله الجسم، عملية ُيطلق عليها رفض  عضوال

  ..األعضاء المزروعة
وذآرنا في الفصل السابق أن التقدم الحقيقي الذي حدث في مجال زراعة 
األعضاء اعتمد في األساس على التقدم في علم المناعة، ومعرفة أسباب هذا الرفض، 

نسيج المزروع، تبسيط، آيف يرفض الجسم العضو أو الوسنشرح هنا باختصار و
  .وأنواع هذا الرفض

تسبح مختلف الخاليا اللمفاوية في الدم، وتقوم مقام أجهزة المخابرات، فهي 
تتعرف على جميع خاليا الجسم من الهويات التي تحملها هذه الخاليا والتي أطلقنا عليها 

(HLA)أما إذا صادفت هذه الخاليا اللمفاوية .عرف أن هذه الخاليا تابعة للجسم، وُت 
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، أحاطت به في الحال، (HLA) يحمل هوية غريبة من  نسيجيًانمطًا) المخابرات(
وتمسكت بهذا الجسم الغريب، وقامت بعمليات حيوية عديدة ومعقدة، تؤثر في هذا 
سم النسيج الغريب، وتحطم خالياه، وتمنع وصول الدم إليه، وفي النهاية يموت هذا الج

  .. الغريب، وهذه باختصار آلية رفض الجسم للعضو أو النسيج المزروع

  :Hyper-acute rejection)(الرفض الحاد مفرط السرعة : أوًال
 هذه األيام،  جدًاالرفض المباشر أثناء الزرع، وهذا النوع من الرفض أصبح نادرًا

آانت تظهر عالمات  ما ولكن في السابق آثيرًا. نه ال يجب أن يحدثإبل يجب القول 
 وقد وجد العلماء أن سبب .زراعته أثناء عملية الزرع نفسهارفض الجسم للعضو المراد 

هذا الرفض اآلني هو وجود أجسام مضادة في جسم المريض اآلخذ ضد العضو 
هذا العضو بجسم المريض، وحتى قبل انتهاء العمل   َوْصلعندالمزروع، وبالتالي 

ضداد مباشرة مع األنسجة المزروعة، مكونة معقدات مناعية، الجراحي، تتفاعل هذه األ
، ونتيجة ذلك يموت العضو  في األوعية الدموية للعضو المراد زرعهتسبب انسدادًا

  .مباشرة
 لمعرفة وجود هذه األضداد في دم لكن نتيجة االختبارات التي شرحناها سابقًا

الختبارات حدوث هذا االختالط، اآلخذ، حتى قبل التفكير في الزرع، منعت نتائج هذه ا
  .ذا وجد في دم اآلخذ هذه األضدادحيث ال ُيـقبل العضو من المعطي إ

  Acute rejection):(الرفض الحاد : ثانيًا
يحدث هذا النوع من الرفض في األسابيع أو األشهر األولى من الزرع، ويتم هذا 

هذا النوع من الرفض ليس .. النوع بسبب المناعة المتواسطة بالخاليا التي شرحت سابقُا
من حاالت زرع األعضاء، ويظهر في  % 50 – 25نادرًا، ويحدث بنسب تتراوح بين 

 يشعر المريض بتوعك عام، شكل نوب، بعضها قد ال يشعر بها المريض، أو أحيانًا
هذا ..  باضطراب في وظيفة العضو المزروع ارتفاع في درجة الحرارة، وأحيانًاوأحيانًا
ن الرفض إذا شخص في الوقت المناسب، يمكن التحكم في معالجته بنجاح، النوع م

 تفشل هذه  ما جدًا بعد إنتاج وسائل تثبيط المناعة المختلفة، ونادرًا حاليًاوخصوصًا
  . هذه األيام فيالمعالجات

  (Chronic rejection): الرفض المزمن: ثالثًا
ضو من ـما عدا زرع الع ـألن زرع أي عضو في الجسم يمثل نسيجًا غريبًا 

 سريعًا ما يتعرف عليه الجسم، وال يتقبله، ويحاول أن يرفضه، ولكن هذا  ـوأمـالت
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 لكي تظهر آثاره، وقد تطول المدة إلى أشهرالرفض في العادة يكون بطيئًا قد يأخذ عدة 
ويعتمد الرفض .. عدة سنوات قد تصل في بعض األحيان إلى أآثر من عشرين سنة

 الحالة المناعية للجسم وقوتها، وعلى مدى التطابق النسيجي بين اآلخذ المزمن على
والمعطي، وعلى مدى التقيد بالنظم العالجية التي يوضع عليها المريض، وعلى عدد 
النوب الحادة من الرفض التي يمكن أن تكون قد حدثت له، فكلما ازدادت هذه النوب 

  .دوث الرفض المزمن آبيرًاحتمال ححتى لو عولجت بشكل جيد،  آلما آان ا
 

  :منع ومعالجة رفض األعضاء المزروعة
واآبه ولقد مرت مراحل آثيرة في تطوير التقنيات الجراحية في زرع األعضاء، 

تطورات رائعة في علم المناعة والتعرف على أسباب وآليات رفض الجسم لهذه 
يات الزرع حقيقة األعضاء المزروعة، ولكن التقدم الحقيقي الذي ساهم في جعل عمل

مارس آل يوم في جميع أنحاء العالم، آان من خالل الطرق المختلفة التي تستعمل في ُت
منع هذا الرفض أو معالجته إن حدث، وما زالت األبحاث ُتجرى حتى يومنا هذا في 

  .إيجاد السبل الكفيلة بمنع الرفض
ألبحاث لقد مرت عملية التحكم ومعالجة رفض األعضاء بتاريخ طويل من ا

بدأت المحاوالت ..  أخرى ومن النجاح أحيانًاوالتجارب، وبتاريخ طويل من الفشل أحيانًا
، وقد استعمل هذه الطريقة أحد أطباء Xاألولى في باريس بتعريض آامل الجسم ألشعة 

أمراض الدم  ، حينما جربها على مجموعة من اليوغسالف الذين نقل لهم نقي العظام، 
 Xنجحت بعض هذه العمليات مما ساعد غيره في استعمال أشعة وقد صادفه الحظ و
ُجربت هذه الوسيلة في عمليات زرع الكلية، ولكن آانت النتائج  .على آامل الجسم

  ..مخيبة لآلمال بشكل عام، فيما عدا بعض الحاالت الفردية
بدأ االتجاه إلى استعمال بعض المواد الكيميائية لمحاربة عمليات الرفض، وقد 

 ميرآابتو بيورين يمكن أن يساعد في عدم رفض 6هر بعض العلماء أن استعمال أظ
الكلية المزروعة، إال أن التجارب األولى لهذا المرآب لم تكن مشجعة، ومات المريض 
األول بسبب سمية الدواء، ولكن استعمل بعد ذلك أحد مشتقات هذا المرآب والذي أطلق 

  ..عليه اسم أزاثيوبرين
 (Thomas starzl)ديدة ومثابرة وصبر آبير، قام توماس ستارزلبعد تجارب ع

 مشارآة من األزاثيوبرين ومرآبات الكورتيزون، ستعمالابرائد زراعة الكبد في آندا، 
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، وحصل على نتائج جيدة إلى حد آبير، شجعت غيره بمفردهبعد فشل استعمال األول 
  ..وا في إجراء هذه العملياتمن الجراحين، وخاصة في مجال زراعة الكلية، أن يتوسع

حدث االختراق العلمي الحقيقي في مجال منع رفض األعضاء المزروعة سنة 
 Jean francois) حينما اآتشف عالم سويسري يدعى جين فرانسوا بوريل 1972

borel)ووجد ريات مادة السيكلوسبورين، وهو مرآب ُيحصل عليه من بعض الفط ،
ع رفض األنسجة في حيوانات التجارب ألنها تثبط نشاط هذا العالم أن هذه المادة تمن

وأثبتت . ى العضو المزروع ومحاربتهولة عن التعرف علؤ المسالتائية الخاليا اللمفاوية
  . و حتى المشارآة بينه والكورتيزونالتجارب أن هذا المرآب أفضل من األزاثيوبرين أ

فرد، سواء مرآبات ولقد وجد أن استعمال أٍي من مثبطات المناعة بشكل من
 الكورتيزون، أو األزاثيوبرين، أو السيكلوسبورين تتطلب أخذها بكميات آبيرة، وهذه

حينها بدأ العلماء .. ، لها سمية عالية على أجهزة الجسمالكميات، في أغلب األحيان
بالتفكير في عمل بروتوآوالت عديدة من المشارآات بين هذه األدوية المختلفة، فمن 

 الجرعات التي تستخدم من آل منها، وبالتالي تقلل من سميتها، ومن ناحية ناحية تقل
  ..أخرى وجد أن هذه المشارآات تعطي نتائج أفضل في منع الرفض

، وآانت لها ضت مًا عام)15 ـ 10(استمر استعمال هذه المشارآات على مدى 
اعة، وآل يوم نتائج ناجحة وجيدة، ولكن حديثًا بدأت تظهر مرآبات جديدة مثبطة للمن

خصائيون يلهثون في تظهر أبحاث جديدة، ودواء جديد، والمسيرة مستمرة، واإل
  ..متابعتهم لكل هذا الكم الكبير من األبحاث

 طوال فترة حياته، وعليه أن يتقيد يوضع مريض الزرع على نظام دوائي، غالبًا
 يتطلب األمر إلى وقد.  بالنسبة للعضو المزروعكالتبالعالج إذا أراد أن ال تحدث مش

تغيير المشارآات الدوائية، أو جرعاتها، حسب ما يراه الطبيب، وحسب حاجة 
مثل ( اج إلى مراقبة مستوياتها في الدمالمريض، آما أن بعض األدوية تحت

، ألن زيادة مستواها في الدم قد يسبب سمية في الجسم، ونقص )السيكلوسبورين
ب منها، وبالتالي فمعايرتها في الدم بين فترة مستواها ال يؤدي إلى المفعول المطلو

لجرعات إلحداث النتيجة وأخرى، آما يحدد ذلك الطبيب، تعتبر ضرورية لتعديل ا
  .المطلوبة
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  : المعالجة بمثبطات المناعةكالتمش
بالرغم من أن أهم النجاحات التي تمت مؤخرًا بالنسبة لزراعة األعضاء، آان 

 األدوية المثبطة للمناعة، والتي تمنع رفض األعضاء، الفضل يعود فيها إلى إنتاج
وبالرغم من األبحاث المستمرة حتى يومنا هذا في إنتاج المزيد من هذه األدوية، 

دوية لها محاذيرها، وخاصة تلك التي تكون أآثر مفعوًال، وأقل سمية للجسم، فإن هذه األ
  :ه األدوية لهذمضاعفاتوسنوجز القول هنا عن أهم ال. ولها سيئاتها

  
يجب أن تؤخذ هذه األدوية بشكل منتظم، وااللتزام التام بتعليمات الطبيب  :أوًال

 قد زرع الكلية، وقد يستمر العضو بشكل دقيق، ولنتصور على سبيل المثال، مريضًا
أو عشرين سنة، وأن عليه طوال هذه المدة أن يتناول هذه  سنوات المزروع عشر
طلب مطاوعة المريض، وقوة إن مجرد هذا الروتين يت. لمدة طوال هذه ااألدوية يوميًا

  .إرادته
  

تحتاج بعض هذه األدوية إلى المعايرة الدورية، فكما ذآرنا سابقًا، يعتبر  :ثانيًا
دواء السيكلوسبورين مادة سامة وخاصة للنسيج الكلوي، وبالتالي إذا ارتفع مستواها في 

من ناحية أخرى، إذا انخفض وضاء أخرى، الدم فقد تؤثر على الكلية، وربما على أع
على هذا األساس . رفض وال يكون له تأثير على الهمستواه عن حد معين، بطل مفعول

  ..يجب أن يظل مستواه في مجال محدد، والذي يحدد هذا المجال المعايرة الدورية
  

 بدأ الكلفة الدوائية العالية، وخاصة أن الكثير من األدوية الحديثة التي :ثالثًا
نها ستؤخذ على مدى إاستعمالها ألفضليتها على األدوية السابقة مرتفعة الثمن، وحيث 

، قد يصعب تحمله، إال إذا حياة المريض، والذي قد يطول، فهذا قد يسبب عبئًا ماليًا
  .منه ًا العالج، أو على األقل جزءوفرت الدولة، أو شرآات التأمين آلفة

  
 هو التأثير الذي لسابقة مهمة، إال أن أهم منها جميعًارغم أن آل األسباب ا :رابعًا

تحدثه هذه األدوية على الجهاز المناعي، فكل األدوية المستعملة في عمليات الزرع من 
أجل منع الرفض ُتسمى مثبطات المناعة، أي أنها تثبط مناعة الجسم بطريقة أو بأخرى، 

ت عليه ال تحاربه ، أو إن تعرفف على وجود العضو المزروعحتى تمنعه إما من التعّر
  .وتقتله وترفضه
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وتثبيط المناعة سيٌف ذو حدين، فمن ناحية هو مفيد في منع رفض الجسم 
 . للدفاع عن نفسهالمزروع، ولكن من ناحية ثانية يحرم الجسم من منظومة هامة جدًا

فكما آررنا عدة مرات، يعتبر النظام المناعي هو الجيش، وقوى األمن الداخلي، 
وبالتالي فتكبيل هذا النظام أو اإلنقاص من .. والمخابرات التي يملكها الجسم لحمايته
  ..فعاليته، يقلل من إمكاناته للدفاع عن الجسم

 أآثر عرضة للعدوى، وإذا حدثت هذه العدوى فعادة يكون المريض المثبط مناعيًا
يرة، ويجب ما تكون وخيمة، ومن أجل ذلك يجب أن تكون رعاية هؤالء المرضى آب

تجنيبهم آل مصادر العدوى، وإذا حدثت يجب معالجتها فورًا، حتى ال تسبب أي آثار 
  ..سلبية، قد تكون في بعض الحاالت أخطر من رفض العضو المزروع

 مضاعفات العدوى عند مرضى زرع األعضاء هذه على آل حال قّلت آثيرًا
، واألآثر مضاعفاتية، واألقل األيام، وذلك بسبب النظم العالجية الجديدة، األقل سم

 بسبب فاعلية، ومن ناحية أخرى بسبب االختيار الجيد بين المعطي واآلخذ، وأخيرًا
  .تحسين طرق العالج في حال وقوعهاتحسين طرق الوقاية من العدوى، و

  
بقي اختالط واحد، يحدث بشكل نادر، إال أنه يشاهد بين الحين واآلخر،  :خامسًا

 من المعروف أن الجهاز المناعي يقوم .فترة الحياة لديه بعد الزرعادت وخاصة لمن ازد
بالتخلص من الخاليا التي تتحول إلى خاليا ورمية في الجسم، وهذه اآللية قوية جدًا عند 
األشخاص األصحاء، ولكن مع زيادة استعمال مثبطات المناعة، تضعف هذه اآللية، مما 

ونت، والتي لم يتخلص منها الجهاز المناعي قد يسمح لبعض الخاليا الورمية التي تك
  .ن ورمًابط، أن تتكاثر وتنمو وتكّوالمث

  
يجب على مريض الزرع أن يعرف آل األدوية المثبطة للمناعة  :سادسًا

 أن والمانعة للرفض وآيفية أخذها، والجرعات الواجب االلتزام بها، ويجب عليه أيضًا
آلثار الجانبية التي يجب أن ينبه الطبيب يعرف أن لكل واحد من هذه األدوية بعض ا

عنها إذا حدثت، لعله يغير من الدواء، أو يعدل من جرعته، أو ُيَطْمئن المريض على 
ة، فذلك مفيد األقل، وُأَفضِّل أن أذآر آلمة عن أهم هذه األدوية وأهم آثارها الجانبي

  .للمرضى وألقربائهم
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  :(Corticosteroids)الكورتيزونات  •
كورتيزونات بجرعات آبيرة ولمدد طويلة، قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، أخذ ال

 العظام مما قد يؤدي )هشاشة(تخلخل والبدانة المرآزية، وانتفاخ الوجه، وتشقق الجلد، و
  . تثبيط الغدة الكظريةإلى الكسور أحيانًا، وفي بعض الحاالت يؤدي إلى

  
  :(Azathioprine)األزاثيوبرين  •

لجانبية لهذا الدواء هو تثبيط نقي العظام، وبالتالي يحدث فقر دم أهم األعراض ا
لدى المريض، ونقص الكريات البيضاء يؤهب المريض للعدوى، ونقص الصفيحات 

آما أن له بعض األعراض الجانبية على الجهاز الهضمي، مثل . يساعد على النزف
  . قد يؤثر على وظائف الكبد واإلسهال، وأخيرًاقيءالغثيان وال

  
  :)(Cyclosporineالسيكلوسبورين  •

 في مجال زراعة األعضاء، وهو أآثرها هذا الدواء هو أآثر األدوية استعماًال
سالمة إذا أخذ بالجرعات المناسبة، ولكن زيادته لها آثار سمية على النسيج الكلوي 

الل أعصاب في شكل  اعتآما قد يحدث أحيانًا. المزروع، وآذلك على النسيج الكبدي
  .َدر وَنمََلَخ

  
 :)(Tacrolimusالتاآروليمس  •

أحد المستحضرات الجديدة المستعملة في المشارآات الدوائية لمنع الرفض، 
  .واألعراض الجانبية له مشابهة إلى حد آبير السيكلوسبورين

  
 :)Mycophenolate mofetil(مايكوفينوالت موفيتيل  •

سيكلوسبورين في بديًال عن الهذا الدواء أقل سمية من األدوية األخرى ويستعمل 
  .بعض حاالت الزرع

  
  مشكلة إيجاد األعضاء للزرع

  
تكون من معٍط حي، أو من  أن األعضاء المراد زرعها إما أن لقد ذآرنا سابقًا

، والمشكلة التي تقابل معظم مراآز زراعة األعضاء اآلن هي أن توفر هذه معٍط ميت
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 فجوة آبيرة بين من يحتاج إلى هذه األعضاء من أيٍّ من المصدرين، ولكن توجد
  ..األعضاء، ومن تتاح له الفرصة للحصول على عضو سواء من حي أو من ميت

 المثال، وهي أآبر الدول من يوجد في الواليات المتحدة األمريكية، على سبيل
 بالنسبة لعدد عمليات الزرع، يوجد على قائمة االنتظار توفر اإلحصاءات، وأيضًاحيث 

 من أجل زرع الكلية 2500 ألفًا من أجل زرع الكلية، وحوالي 45ت، حوالي في أي وق
 من أجل زرع القلب، 4000 من أجل زرع الكبد، وحوالي  ألفًا16والبنكرياس، وحوالي 

وما يتوفر ..  من أجل زرع األمعاء200 من أجل زرع الرئة، وحوالي 1500وحوالي 
  .. هذه األعدادمن األعضاء سواء من حي أو ميت أقل بكثير من

د العربية بالذات، وهذا ما ربما تكون هذه الفجوة أآبر في العالم النامي وفي البال
 الكثيرين ممن تتوفر لهم اإلمكانات، أن يسافروا إلى البلدان التي يمكن أن ُتوفِّر لهم يدعو

من األعضاء التي يحتاجون إليها من الفقراء الذين يبيعون أعضاءهم، إن هذا االنتقال 
بلد إلى آخر للحصول على األعضاء من أجل الزرع، أّدى إلى ظاهرة ما يسمى السياحة 

، أو بيع األعضاء عن طريق االنتقال من بلد إلى (Medical tourism)الطبية 
، واألسباب آثيرة، منها عدم وفرة هذه األعضاء،  (Medical Trafficking)آخر

  ..لخإومنها الفروق الكبيرة في تكلفة الزرع، 
 ألف 100ولكي نعطي فكرة عن ذلك، نجد أن في أمريكا تكلفة زرع الكلية حوالي 

 ألف دوالر، في حين 860 ألف دوالر، وزرع القلب حوالي 250دوالر، وزرع الكبد 
 160 ألف دوالر، والكبد 70تكون التكلفة أقل بكثير في الصين حيث يكلف زرع الكلية 

 التكلفة أقل من ذلك بكثير في بعض البالد ى، وتبق ألف دوالر120ألف دوالر، والقلب 
 ...لخإمثل الهند، ومانيال، 
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  رابعالفصل ال

  زرع الكلية 

  :شرح مبسط لوظائف الكلية
تعتبر الكلية إحدى أهم أعضاء الجسم من الناحية الفزيولوجية، حيث لها   

يؤثر فشل الكليتين في القيام بوظائفهما و .للجسمدة تساهم في الصحة العامة وظائف متعد
  .ويصيبه بالعطب، والتسمم واألذيةعلى آامل الجسم، 

تقوم الكلية بتخليص الجسم من آل المواد السامة المتكونة من حرق المواد   
الغذائية، وآذلك من المواد الضارة الممتصة من الغذاء في األمعاء، وتطرح آل هذه 

وقدرة الكليتين على عمل ذلك آبيرة جدًا، لدرجة أن الضرر ال يظهر . المواد في البول
 حينها تبدأ هذه المواد .من وظيفتهما %90على اإلنسان إال إذا فقدت الكليتان حوالي 

بالتراآم في الدم، وتؤدي إلى اإلضرار بجميع أعضاء الجسم وأنسجته، ومن أمثلة تلك 
 مادة اليوريا، والكرياتينين، وحمض ،بريًاالمواد المتراآمة، والتي يمكن قياسها مخ

  ... لخإالبول، والفسفور، 
توجد وظائف أخرى للكلية، نعددها فقط هنا؛ مثل تنظيم ضغط الدم، والمساعدة   

 هامًا في تكوين على تكوين الكريات الحمراء بسبب إفراز هرمون خاص، وتلعب دورًا
لماء  أساسي في تنظيم الشوارد وا، وللكلية دوٌر(D)العظام عن طريق تنشيط فيتامين 

  .)pH: ءالباها(مضية وقلوية الدم حبالجسم، وآذلك 
  

  :أسباب فشل الكلية الذي قد يدعو إلى الزرع
حينما تفشل الكلية في أداء وظيفتها بشكل دائم، وغير قابل للشفاء بالعالجات   

)tage Sd nE المريض مصاب بمرحلة نهائية من الفشل الكلوي  إنالمتاحة، يقال
)ESRD ;iseaseDenal R وتختلف نسبة الذين يصابون بالفشل الكلوي النهائي من ،

 سنويًا ًاريض م)60 ـ 40(بلد إلى بلد، ولكن تقدر اإلحصاءات عددهم بشكل عام بين 
 بدون أعراض  وقد يبقى المريض في حالة معاوضة، بل أحيانًا.لكل مليون من السكان
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تصل إلى عشر سنوات، ولكن طالت المدة أم قصرت، أو عالمات، لعدة سنوات قد 
 من % 15 – 10ستبدأ األعراض في الظهور، وخاصة حينما تتدنى الوظيفة إلى حوالي 

الدموي، والذي له ) الغسيل(في هذه الحالة يصبح العالج إما بالديالة .. قدرتها الطبيعية
  .. ومحاذيره، وإما بزرع الكليةكالتهمش

مراض التي قد تصيب الكلية وتؤدي إلى الحاالت النهائية هناك العديد من األ  
 بالسبب األولي الذي أدى إلى ، وزرع الكلية ال يتعلق آثيرًا(ESRD)من الفشل الكلوي 

الفشل، ورغم ذلك يمكننا أن نعدد بعض األسباب التي تؤدي إلى القصور الكلوي 
  : يؤدي في النهاية إلى زرع الكليةالمزمن، والذي قد

 .اب آبيبات الكلية الناتج بعد اإلصابة بالتهاب الحلق بنوع معين من الجراثيمالته •
 .االلتهابات الجرثومية المزمنة للحويضة والكلية •
 .خبيث المزمنلارتفاع ضغط الدم ا •
 .بعض األمراض الوراثية مثل الكلية متعددة الكيسات •
 . الداء السكري غير المعالج والمزمن •
 . الذاتية مثل الذئبة الحماميةبعض أنواع أمراض المناعة •

ومن الجدير بالذآر أن الفشل الكلوي النهائي يصيب أي عمر، آما يصيب اإلناث 
  ..والذآور على حٍد سواء

  
  :أهم األعراض والعالمات في فشل الكلية النهائي

حين تتدّنى الوظائف الكلوية بشكل آبير ومزمن، تتراآم آثير من المواد السامة   
دم، وتراآم هذه المواد السامة، بجانب فقد الوظائف الكلوية األخرى، يمكن في الجسم وال

  :ةأن تتظاهر بكل أو ببعض األعراض والعالمات التالي
 مظاهر التعب والوهن، واإلنهاك والشعور بالتوعك العام •
أعراض فقر الدم، وما يرافقه من تعب وضيق نفس، واللهاث عند القيام بأقل  •

 .مجهود
 .ليًال للتبولتعدد القيام  •
 .في مراحل متقدمة، قد يشعر المريض بالغثيان واإلقياء •
 .ضعف القدرة الجنسية بشكل واضح •
 .قد يرتفع الضغط الشرياني وتظهر بعض مظاهره لدى المريض •
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 .غالبًا ما تحدث بعض االضطرابات العقلية والنفسية •
 ...لخإ تحدث حكة جلدية، وجفاف الجلد ومخاطية الفم، أحيانًا •

  
  :تطباب زراعة الكليةاس

يستطب زرع الكلية عند آل مريض تدنت وظيفة الكليتين لديه لدرجة تجعل الحياة 
شاقة وغير محتملة، وتجعل األعراض والعالمات مقلقة ومزعجة، وتؤثر على عمله 

من قدرتها الطبيعية،  )%15 ـ 10( إلى حينما تتدنى الوظيفة وسلوآه، ويحدث ذلك غالبًا
الدموية، أي استعمال الكلية ) الغسيل( على الديالة مريض غالبًاعندها يوضع ال

 لزرع الكلية حينما تتاح له الفرصة لذلك، ويجد المعطي االصطناعية، ويصبح مرشحًا
الذي يهب له آلية سليمة، وفي حاالت قليلة يكون المريض محظوظًا، وتتم له زراعة 

  . دون المرور إلى هذه المرحلةنادرًاالكلية بعد فترة قليلة من الديالة الدموية، أو 
مع ذلك توجد موانع لزرع الكلية، بعضها مطلق مثل وجود فشل قلبي عند 
المريض ال يمكن معالجته، أو وجود قصور تنفسي لدى المريض، أو مريض مصاب 

  ..بفشل آبدي في نفس الوقت، أو وجود سرطان
 إال بشراهةوالمدخن  خمور،ة فهي المريض الذي يعاقر الأما المحاذير غير المطلق

إذا توقف عن تلك الممارسات، وآذلك السمنة المفرطة، والمريض الذي ال يستطيع أن 
  .  عقلية أو نفسيةكالتيتبع اإلرشادات بسبب مش

  
  :نبذة تاريخية عن زراعة الكلية

عمليات زراعة الكلية هي أهم عمليات زراعة األعضاء بشكل عام، ألسباب 
؛ أن عمليات الزرع الناجحة للكلية آانت من أوائل عمليات الزرع  أهمها جدًاةآثير

بشكل عام، وهذا النجاح هو الذي فتح الباب وساهم في المحاوالت التي تمت في زراعة 
األعضاء األخرى، والسبب اآلخر أن عمليات زرع الكلية تتم بنسبة عددية أآبر بكثير 

أخذ الكلية بسهولة أآبر من الحي وآذلك جدًا من عمليات الزرع األخرى، بسبب إمكانية 
 الكلية أآثر إتقانًا وأسهل إجراًء أصبحت التقنيات الجراحية في زرع من الميت، وأخيرًا

  ..من زرع األعضاء األخرى
 في ضواحي شيكاغو، لسيدة عمرها 1950أجريت أول عملية زرع آلية في سنة 

 أدوية مثبطات المناعة في ذلك  سنة لديها آلية متعددة الكيسات، ورغم عدم وجود44
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هذه السيدة التي عاشت خمس سنوات بعد عملية الزرع، ل ًاالوقت،إال أن الحظ آان حليف
  .وماتت بسبب آخر ال يتعلق بالزرع

مرت أربع سنوات لتتم بعد ذلك أول عملية ناجحة في آلٍّ من بوسطن وباريس في 
 في زرع الكلية بشكل روتيني وبأعداد ، بين أخ وتوأمه، إال أن التقدم الحقيقي1954سنة 

مقبولة، وفي جميع أنحاء العالم، لم يتم إال حينما تطور علم المناعة، وأصبح هناك 
  .حاربة رفض الزرع أو عالجه إن حدثوسائل ناجحة لم

  
  :مصادر الكلية لعمليات الزرع

 :من المعطي الحي  ) أ(
عليها بعدة طرق أهمها ذآرنا في الباب األول أن الكلية من المعطي الحي ُيحصل 

، ويمكن األبناءومن األقارب، وخاصة من الدرجة األولى، مثل األم، واألخت، واإلخوة 
 أو في بعض األحيان عن طريق مكافأة الحصول عليها من غير األقارب إما تبرعًا

 تقييم مالية، وحينما يتقرر أخذ الكلية من فرد حي، ُيجرى له تقييم طبي آامل، وأيضًا
 ويجب التأآد من أن هذا المعطي يمكن أن يتحمل العمل الجراحي الستئصال نفسي،

آليته، وأن تكون الفحوص النسيجية موافقة لآلخذ، ويجب أن ال يعاني من أمراض 
 .يمكن أن تنتقل عن طريق الزرع

 يمكن تستأصل الكلية إما عن طريق الشق الجراحي لجدار البطن، وحاليًا
 بالنسبة للمعطي، نها أقل ألمًاإجراحة التنظيرية، حيث الحصول عليها عن طريق ال

ضل وقد وجد بشكل عام أن نتائج زرع الكلية من معٍط حي أف. وفترة النقاهة تكون أقل
  .من تلك المأخوذة من معٍط ميت

  
  :من المعطي الميت  ) ب(

لقد شرحنا في الباب األول آيف تؤخذ األعضاء من الميت، وآل ما نضيفه هنا، 
المأخوذة من الميت دماغيًا، أفضل من التي تؤخذ من الميت بتوقف القلب، آما أن الكلية 

أن زراعة الكلية من الفرد الميت ُتجرى بشكل أقل بكثير في البالد العربية عنها في 
اجتماعية، بية، من تلك التي تؤخذ من الشخص الحي، وذلك ألسباب والبالد األور

  .لخإوثقافية، ودينية، 
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  :ل وأثناء الزرعاإلجراءات قب
قصد هنا شرح التقنيات الجراحية، فهذا موضوع تخصصي بحت، ولكن ما ال ُي  

  :نقصده هو ذآر المبادئ العامة التي يجب معرفتها
في أغلب األحيان ال تستأصل الكليتان المريضتان من الشخص اآلخذ للكلية  •

 .المزروعة، إال حينما يرى األطباء أن وجودهما مضر بصحة المريض
بسبب عدم استئصال الكليتين، توضع الكلية المزروعة في مكان غير مكانها  •

 . ما يكون ذلك في الحفرة الحرقفيةالتشريحي، وغالبًا
 القصور الكلوي النهائي يكون بسبب الداء السكري، ىألن نسبة آبيرة من مرض •

 ).سيشرح ذلك فيما بعد(فس الوقت، يجرى في بعض الحاالت زرع للبنكرياس في ن
الفريق الجراحي الذي يقوم بعمليات الزرع ينقسم إلى قسمين، أحدهما يقوم  •

 .باستئصال الكلية من المعطي، واآلخر يقوم بتحضير اآلخذ لعملية الزرع
 . ساعات)4 ـ 3(عادة تأخذ عملية الزرع حوالي  •

 

 

  

  

  

  

  

  

  شكل يوضح موضع الكلية المزروعة ):5شكل ال(
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ة المراد زرعها في أوعية المريض اآلخذ، فإنها وصل األوعية الدموية للكليعند  •
اح وهو يتدفق في البطن من تعمل عادة في الحال، ويبدأ تكوين البول ويراه الجّر

 .الحالب
 أيام بعد الجراحة حتى تصل )5 ـ 3( منتحتاج الكلية المنزوعة من المتبرع الحي  •

يت فتحتاج إلى وقت إلى المستوى الطبيعي لوظيفتها، أما الكلية المأخوذة من الم
 .أطول

 أيام، وبالنسبة لآلخذ )6 ـ 3(مدة اإلقامة في المستشفى بالنسبة للمعطي حوالي  •
 .مضاعفات أيام، إال إذا حدثت بعض ال)10ـ  6(حوالي 

  
  :العناية والتدبير بعد العمل الجراحي

يحتاج المريض اآلخذ للكلية المزروعة إلى عناية عالجية خاصة، وأهمها تثبيط 
ولها، سيستمر عليها مدى هذه األدوية التي يتنا.. لمناعة من أجل عدم حدوث الرفضا

يستعمل آل مرآز طبي أسلوبه الخاص في عمل المشارآات الدوائية، وهذا  .الحياة
الموضوع يهم االختصاصي بأمراض الكلية، وما نريد أن نذآِّر به هنا، هو أن بعض 

رية للتأآد من مستواه في الدم ورغم العناية في هذه األدوية يحتاج إلى المعايرة الدو
من الحاالت في األيام الستين  %25 – 10تدبير المريض، قد يحدث الرفض الحاد في 

 يمكن عالج هذه النوبات الحادة من األولى من الزرع، ولكن في معظمها إن لم يكن آلها
  ..الرفض وتعود الكلية إلى وظيفتها الطبيعية

  
  : زراعة الكليةكالت ومشمضاعفات

 هو ما يحدث في عمليات زراعة األعضاء بشكل عام، وهو مضاعفةإن أهم  •
 .الرفض الحاد أو المزمن

ثر مخرب على اإلصابة بالعدوى الجرثومية أو الفيروسية، وهذه العدوى يكون لها أ •
 هامةوبالتالي فالوقاية من العدوى أثناء وبعد العمل الجراحي  العملية وعلى الزرع،

 . لإلصابة بالعدوىوهو أآثر تأهبًا، وخاصة أن المريض يأخذ مثبطات مناعة، جدًا
االستعمال المديد لمثبطات المناعة قد يؤدي إلى تكوين بعض األورام، خاصة في  •

 .الجلد وبعض اللمفومات
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، ولكن قد فيما قبلهناك آثار جانبية لمعظم أدوية تثبيط المناعة، وقد ذآرنا بعضها  •
 هذه األيام بعمل المشارآات الدوائية لتقليل جرعة مضاعفات التلكوث  حدقّل آثيرًا

 .آل دواء، وآذلك استعمال األدوية الجديدة
 العمل الجراحي نفسه، فزرع الكلية عملية آبيرة، وقد مضاعفاتال يجب أن نهمل  •

، أو النزف، أو عدم وصل وعية الجراحية، مثل انسداد األمضاعفاتتحدث بعض ال
وجد تراآز التي  وخاصة في الم قليلة جدًامضاعفاتل جيد، ولكن هذه الالحالب بشك

 .فيها خبرات جيدة
 
  : بعد عمليات زرع الكليةنتائجال

ربما يمثل زرع الكلية أفضل النتائج في عمليات زرع األعضاء بشكل عام من 
يش ا تعـاجحة عادة مــناحية مدى العمر الذي يعيشه اآلخذ بعد الزرع، فالعمليات الن

  .سنة، ويكون مدى العمر عند صغار السن أفضل من آبار السن) 15 ـ 10(
األهم من ذلك أن المريض بعد زرع الكلية يعود إلى آامل حياته الطبيعية التي 
آان يتمتع بها قبل المرض، بمعنى يعود إلى آامل قوته، ويستطيع أن يمارس أعماله 

ذائه، ويمكن ممارسة نشاطه الجنسي مرة العادية، وهواياته، وال يوجد أي تحديد على غ
  ..أخرى
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  خامسالفصل ال

  زرع الكبد

  :لمحة تشريحية
ـ 1200 ن في اإلنسان البالغ بينيز.  من أهم أعضاء الجسميعتبر الكبد واحدًا  

يصل الدم إلى الكبد عن طريقين؛ .. رام، وهو بذلك يعتبر أآبر عضو داخليج 1500
من الدم الواصل إليه، إال أن الكمية الكبرى من الدم  )%35(الشريان الكبدي، ويعطي 

، وهذا الدم يحمل آل المواد الغذائية الممتصة من )%65(تصل عن طريق الوريد البابي 
 آمية الدم التي تصل إلى الكبد في .كبد باستقالبها واالستفادة منهااألمعاء، حتى يقوم ال

يخرج . لدم الذي يضخه القلب في الدقيقةا، أي حوالي ثلث ي لتر مل1300الدقيقة حوالي 
) الوريد األجوف السفلي(الدم من الكبد عن طريق وريدين يصبان في الوريد الكبير 

  .الذي يصب في القلب
بجانب األوعية الدموية، توجد شبكة من األوعية التي ُتسمَّى األوعية الصفراوية 

ذه الشبكة لتصب أوًال في ألنها تحمل ما ينتجه الكبد من مادة الصفراء، تتجمع ه
المرارة، تخرج بعد ذلك مادة الصفراء بالتدريج من المرارة، تحملها قناة تصب في 

  .قوم بأداء وظائفها داخل األمعاءالنهاية في اإلثنا عشري، لت
  

  :لمحة عن وظائف الكبد
الكبد عضو ضروري للحياة، والفشل الكبدي التام يؤدي إلى الوفاة، وذلك   
  :ظائف التي يقوم بها، والتي تشملألهمية الو

  
 :دوره في استقالب المواد السكرية •

أي آل العمليات الكيميائية والحيوية التي تتم في المواد السكرية لالستفادة منها، 
 في حرق السكر للحصول على الطاقة، ولكن األهم من ذلك  هامًافالكبد يلعب دورًا
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د ذلك فيحول إلى دهون، وهذا هو السبب في تخزينه لوقت الحاجة إليه، وأما الفائض بع
  .واد السكرية والنشوية في الطعامحدوث البدانة حينما تزداد الم

 
 :دوره في استقالب البروتينات •

سواء في تكوين بروتينات الجسم، أو بروتينات البالزما وأهمها األلبومين من 
بد، ولها أهمية قصوى  يصنعها الكالناحية الكمية، وتوجد بروتينات أخرى آثيرة جدًا

لة لحياة اإلنسان، مثل البروتينات المناعية، وبروتينات التخثر، والبروتينات الحام
 .لخإللفيتامينات والهرمونات، 
 في بناء البروتينات، فله دور هام في عمليات الهدم، حيث  هامًاوآما أن للكبد دورًا

كون نتيجة هذا التقويض مادة ، ويترام من البروتينات ُتقّوض يوميًاج 100ن حوالي إ
األمونيا الضارة بالجسم، لوال أن الكبد يأخذها ويحولها إلى مادة غير مضرة تسمى 

من أجل ذلك يحدث في الفشل الكبدي تراآمًا لمادة األمونيا في .. اليوريا تفرز في البول
لدماغي الحالة االعتالل ا ضارًا على خاليا الدماغ، وتسمى هذه الدم، وتسبب تأثيرًا

  .الكبدي
  

 :دور الكبد في استقالب الشحوم •
 في استقالب الشحوم، سواء الكوليستيرول أو الشحوم  هامًايلعب الكبد دورًا

  .ضطرابًا شديدًا في هذه المرآباتالثالثية، وبالتالي ُيحدث الفشل الكبدي ا
 

 :دور الكبد في استقالب الصفراء •
ي يحتوي على األمالح الصفراوية، الصفراء هي السائل المتكون في الكبد والذ

تؤدي األمالح الصفراوية وظائف عدة منها؛ تسهيل امتصاص .. واألصبغة الصفراوية
الدهون في األمعاء، ومساعدة األمعاء على أداء حرآتها، وتمنع العفونة في األمعاء، 

ن، أما األصبغة الصفراوية وأهمها مادة البيليروبي. وتسهل امتصاص بعض الفيتامينات
 الكريات الحمراء، وتطرح بشكل )هيموجلوبين (تحطيم خضاب فهي مواد تنتج من

رض أدى إلى عدم إذا حدث أي م.. أساسي من الكبد إلى األمعاء، وتفرغ في البراز
ألصبغة في الدم، اطرح األصبغة الصفراوية، يرتفع مستوى هذه مقدرة الكبد على 

 . وتسمى هذه الحالة اليرقانوتظهر على الجلد وفي العين بشكل لون أصفر
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 :الب الفيتاميناتقدور الكبد في است •
لها متصة من الطعام في األمعاء، ويحويقوم الكبد بتنشيط آثير من الفيتامينات الم

، 1B فيتامين، وDينشط فيتامين . إلى الشكل الفعال، حتى يمكن أداء وظيفتها في الجسم
ثل لفيتامينات إلى وقت الحاجة إليها مخزن الكبد الكثير من اوحمض الفوليك، آما ي

  .D و A، وفيتامين 12Bفيتامين 
 

 :دور الكبد في استقالب الهرمونات •
و،                      ل هرمون النم ا، مث د أداء وظيفته ات بع ر من الهرمون ويض آثي يقوم الكبد بتق

ورتيزول، واأل تيرون  والك تروجين، واأللدوس سولين، واإلس د    .. ن دي ق شل الكب اء الف أثن
راآم                   تظهر عالمات  ل ت دم، مث ستواها في ال زداد م م تتقوض وي  بعض الهرمونات التي ل

ؤد ذي ي تروجين ال دي ياإلس ى التث ل( إل د الرج ديين عن ر الث راآم )آب ل ت ، ومث
ورم األرجل، والحبن  اء بالجسم وت اس الم ى احتب ؤدي إل ذي ي دم ال ي ال تيرون ف األلدوس

  ).زائدة من الماء في تجويف البطنوجود آميات (
 

 :الكبد في تصنيع بعض عوامل التخثردور  •
مثل الفيبرينوجين والبروثرومبين، وبالتالي في الفشل الكبدي يزداد زمن التخثر، 

  .ث اضطراب في هذه الوظيفة الهامةويحد
 

 :دور الكبد في استقالب األدوية وبعض السموم •
أهمها يعتبر الكبد أهم أعضاء الجسم التي يتم فيها إزالة السمية لمرآبات آثيرة 

األدوية، وبعض نواتج حرق المواد الغذائية في الجسم، ومن أجل ذلك تزداد سمية هذه 
المرآبات في الفشل الكبدي، مما قد يضطر الطبيب إلى تعديل الجرعات حتى ال تحدث 

 .ذيةهذه األ
قد ُيعتقد أننا أطلنا في وصف وظائف الكبد، ولكن في الحقيقة آان الهدف أن نبين 

لكبد لجسم اإلنسان، وآيف أن األمراض التي تؤدي إلى الفشل الكبدي يمكن مدى أهمية ا
 أن نبين أن آما آان الهدف أيضًا. هي بالموتأن تكون مؤذية لدرجة آبيرة قد تنت

  . تكون هي اإلنقاذ الوحيد للحياةزراعة الكبد في بعض حاالت الفشل الكبدي، قد
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  :أسباب الفشل الكبدي التي تدعو إلى الزرع
ن نتحدث بالتفصيل عن أمراض الكبد التي تؤدي إلى الفشل الذي ال عودة منه، ل

والذي يحتاج في النهاية إلى زرع الكبد، من أجل استمرارية حياة المريض، ألن ذلك 
 فيما يتعلق بالحاجة لزرع موضوع طويل وتخصصي، ولكن سنذآر ما يهم معرفته

  .الكبد
د األطفال، وفيها يفشل الكبد تدريجيًا بعض األمراض الوراثية التي تتظاهر عن •

 .، مثل انسداد المجاري الصفراويةوتقل وظائفه لدرجة تهدد حياة الطفل
، حيث C)(، وفيروس )B(اإلصابة ببعض االلتهابات الفيروسية وخاصة فيروس  •

تترّقى الحالة عند نسبة من هؤالء المصابين، إلى مرحلة الفشل الكبدي، وقد 
 إلى وقت بسيط، مثل حاالت االلتهاب الفيروسي الصاعق، تحتاج هذه العملية

 المرض في عدة سنوات تنتهي في النهاية إلى ىولكن في غالبية الحاالت يترق
 . الكبد تتحول إلى سرطانأحيانًاتشمع الكبد، أو 

تشمع الكبد هو أذية تصيب الخاليا الكبدية، سواء بسبب اإلصابة الفيروسية،  •
 بعض السموم واألدوية،  أو معاقرة الخمور، أو أحيانًا،)C و (Bخاصة النوعين 

موت الخاليا، ليحل محلها نسيج  األذية الكبدية فإنها تؤدي إلى إذا استمرت.. لخإ
إذا استمرت هذه .. Fibrosis)(ليفي، وتقل وظيفة الكبد تدريجيًا بسبب هذا التليف 

تشمع الكبد  الحالة تسمى هذهاآللية بحيث تشمل معظم النسيج الكبدي 
(Cirrhosis) .. يفقد اإلنسان المصاب بالتشمع وظيفة الكبد بشكل تدريجي، وقد

قابل التستمر هذه العملية عدة سنوات، حتى يصل إلى مرحلة الفشل النهائي غير 
 هو األمل الوحيد للعالج، وقد يتحول إلى سرطان، وعندها قد يكون زرع الكبد

 .إلنقاذ الحياة
  

  :فشل الكبديأعراض وعالمات ال
إن أعراض وعالمات الفشل الكبدي المزمن آثيرة ومتعددة، وقد تعتمد على   

نوع المرض الذي أدى إلى الفشل، ولكن مهما آان السبب فقد يتظاهر المرض بواحد أو 
  :أآثر من هذه العالمات

 .يشعر المريض أنه متعب ومنهك، وليس لديه أي قابلية للعمل أو النشاط •
 . اإلقياءشهية، وقد يشعر بالغثيان وأحيانًايفقد المريض ال •
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 .قد ينزف بسهولة أو تتكون حبرات تحت الجلد بسبب نقص تصنيع عوامل التخثر •
تتراآم السوائل في الجسم مما يؤدي إلى احتجازها في األطراف فتتورم، أو في  •

 .البطن فيتكون الحبن
اليرقان أو أبو (ر قد يحدث احتباس لمواد الصفراء ويتلون الجسم باللون األصف •

 ).صفار
حدث إعاقة لمرور الدم فيه، فتنتفخ األوردة في أسفل المريء تتليف الكبد بسبب  •

 .، وقد تنفجر وتسبب نزيفًا صاعقًا قد يؤدي إلى الموت)دوالي المريء(
ألن الكبد هو المكان األآثر أهمية في التخلص من األدوية، فقد يحدث تسمم بها في  •

 .الفشل الكبدي
 ).بسبب احتباس األمالح الصفراوية(حدث حكة شديدة في الجلد تقد  •
تراآم السموم، الخارجية والداخلية، وعدم التخلص منها في الكبد، قد يؤثر على  •

الوظائف الدماغية، فيحدث تخليط، وفقد الذاآرة، ونعاس، وعدم التوجه، وقد يفقد 
 ..إذا لم تعالج الحالة) سبات(المريض الوعي 

  
  :مليات زرع الكبداستطباب ع

بشكل مبسط جدًا، يستطب عمل زرع الكبد لدى المريض المناسب للعملية، إذا 
توقف آبده عن أداء وظائفه بشكل حاد أو مزمن، وال يمكن استعادة هذه الوظائف مرة 

  .أخرى بأي وسيلة عالجية متاحة
 بسبب أهم األسباب عند الكبار تشمل؛ تشمع الكبد بسبب اإلصابة الفيروسية، أو

 بسبب المناعة الذاتية، أو تراآم آثير من المواد مثل تراآم معاقرة الخمور، أو أحيانًا
أهم األسباب عند األطفال تشمل بعض األمراض الوراثية، وأآثرها حدوثا .. الشحوم

 ي التي تستدعآما توجد بعض األسباب األخرى. انسداد الطرق الصفراوية الوراثي
  .الزرع مثل األورام

ال ُيجرى زرع الكبد لكل مريض لديه فشل آبد نهائي، فال بد أن تسمح حالته 
الصحية العامة لعمل الزرع، وهي عملية جراحية آبيرة، آما يجب أن ال يكون لدى 

 الزرع، وهو العملية المكلفة والمعقدة، ال فائدة منها، تجعلالمريض أمراض أخرى 
قلبي لسرطان خارج الكبد، أو لديه مرض على سبيل المثال، المريض الذي يعاني من ا

  .لخإشديد، أو قصور تنفسي، 
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آما تمتنع معظم المراآز عن إجراء العملية لدى المدمنين على معاقرة الخمور، 
  .لفعالة وغير المعالجة من العدوىوآذلك العقاقير الممنوعة، واإلصابة ا

  
  :لمحة تاريخية عن زرع الكبد

 عن زراعة الكلية، وذلك لصعوبة العمل تأخرت عمليات زرع الكبد قليًال
الجراحي أوًال، ولعدم توفر الكبد في األيام األولى إال من الميت، وألن عمليات الرفض 

  .. االستمرارية في البداياتأعاقت آثيرًا
اح العبقري إن أول المحاوالت لزرع الكبد آانت في آندا بمجموعة يقودها الجّر

ولكن بعد عدد من المحاوالت الصعبة، استطاعت هذه ، 1963توماس ستارزل في عام 
، مع بقاء المريض حيًا لمدة سنة بعد 1967المجموعة أن تنجح في عملية الزرع سنة 

  ..ريخ زراعة الكبد الحقيقياالجراحة، وتعتبر هذه السنة هي بداية ت
  % 25ات مع تسجيل نجاحات بلغت يبقيت عمليات الزرع القليلة تتم في السبعين

 واستعمل ف دواء السيكلوسبورينِشن بقاء المرضى لمدة عام بعد الزرع، إلى أن اآُتم
ات أصبحت زراعة الكبد من العالجات يوفي الثمانين في محاربة رفض األعضاء،

، )ESLD;iseaseDiver Ltage Snd E (الروتينية الناجحة للفشل الكبدي النهائي 
الم ـز العـراآـر من مـد الزرع في آثيـعدة عام بم ل حيًا المريضنسبة بقاءوأصبحت 

، والحالة في تحسن مستمر مع التقدم في التقنيات الجراحية، وفي )%90 ـ 89(
الم  وأصبحت زراعة الكبد منتشرة في جميع أنحاء العلمنع الرفضالمعالجات المكتشفة 

  .اآلن، حتى في الدول النامية
  

  :مصادر الكبد من أجل الزرع
  :الكبد من مصدرينيمكن الحصول على 

 Cadaveric) )معٍط ميت( وع من شخص ُأعلن أنه ميت دماغيًاالكبد المنز •
donor):            رد ويحمل افظ، ويب  يعزل الكبد من هذا الشخص، ويوضع في محلول ح

د صالحاً                 ان الكب ات، إذا آ ة العملي  من  بأسرع ما يمكن إلى المريض اآلخذ في غرف
ول   زمرة دموية موافقة، آان هذا آافياً ناحية الوظيفة والحجم، وآان الشخص من       لقب

سيجي    الزرع، وال يحتاج األمر في زراعة ا       ان مصدر     .لكبد الختبارات التوافق الن آ
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د، ولكن اآلن أمكن استعمال جزء                     الكبد من الميت هو المصدر الوحيد لزراعة الكب
  .من آبد المتبرع الحي

  
من الزرع، يتبرع شخص  في هذا النوع (Living donor)الكبد من متبرع حي  •

، بجزء من آبده للمريض اآلخذ، حيث وجد أن مقدرة الكبد على )غالبًا قريب(حي 
تجدد النمو، والعودة إلى الحجم الطبيعي في آلٍّ من المتبرع واآلخذ مقدرة فائقة 
جدًا، وتتم في غضون أسابيع أو أشهر، وعندما يقرر أي فرد التبرع بجزء من آبده 

فحوصات جسمية ونفسية لكلٍّ من المعطي واآلخذ حتى يمكن لمن يحب، تجرى 
ولقد أصبحت عمليات زرع . معرفة مدى صالحية آل منهما لمثل هذا العمل الكبير

الكبد من معٍط حي آثيرة هذه األيام، وفاقت حتى عمليات أخذ الكبد من ميت في 
 ..بعض البلدان

  
  :اإلجراءات عند اتخاذ قرار زرع الكبد

زرع الكبد عملية آبيرة ومعقدة، ومكلفة جدًا، آان ال بد من أخذ جميع ألن عملية 
  ..االحتياطات الكفيلة بنجاح العملية

إذا آان الكبد من معٍط حي، يجب أن ال تؤثر عملية أخذ جزء من آبده على صحته  •
العامة، ويجب أن تكون تحاليله جيدة، وأن ُيظهر الكشف الطبي عليه أنه بصحة 

 ..يه أمراض يمكن أن تنتقل عن طريق الزرعجيدة، وليس لد
 على األقل من الناحية الظاهرية، إذا ُأخذ الكبد من الميت، يجب أن يكون سليمًا •

 .الختبارات المخبرية تسمح بالزرعوا
ال يجب أن يكون لدى المريض اآلخذ أيٍّ من األمراض أو المحاذير التي تمنع  •

 ..الزرع والتي ذآرت سابقًا
ات زرع الكبد من الميت ُيؤخذ آامل الكبد ويزرع مكان الكبد في أغلب عملي •

 .نزع من اآلخذالمريض الذي ُي
زرع آل فص في مريض، وبالتالي تعم قد ُيقسم آامل الكبد من الميت إلى فصين، وُي •

 .االستفادة إلى مريضين
 ساعات، ولكن هذا الوقت قد يكون أطول أو أقصر )6 ـ 5(  منقد تأخذ العملية •

 .احين العمل الجراحي، وخبرة الجّروبةحسب صع
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يبقى المتبرع في المستشفى لمدة أسبوع تقريبًا لالستشفاء، أما المريض الذي زرع  •
 أسابيع، حتى يتم التأآد من أن الكبد المزروع )3 - 1(الكبد عنده، فيبقى عادة ما بين 

 على يعمل بشكل جيد، وحتى يمكن تعليم المريض ما الذي يجب أن يعمله للحفاظ
 .ريقة أخذ األدوية المانعة للرفضالكبد المزروع، وط

أثناء وجود المريض في المستشفى، يتعلم أخذ الطعام تدريجيًا، ويبدأ عادة بالسوائل  •
 ..عدة أيام ثم يتبعه بالغذاء العادي

  
  :العناية والتدبير بعد العمل الجراحي

  تعتمد أساسًا ـعضاءمثل باقي زرع األ ـإن أهم شيء في تدبير مرضى زرع الكبد  •
 ما  بالنسبة للكبد، غالبًا. للمناعة، والتي تمنع رفض العضوعلى األدوية المثبطة

تستعمل مشارآة من مشتقات الكورتيزون مع السيكلوسبورين، أو أحد األدوية 
 .دة مثل تاآروليمس، أو الموفيتيلالجدي

س زراعة األعضاء الشيء الخاص بالكبد أن آلية الرفض تقل مع مرور الزمن بعك •
 . هي الحرجة بالنسبة لزراعة الكبداألخرى، وبالتالي تكون الفترة األولى من الزرع

ألن المريض مثبط المناعة، يكون أآثر عرضة للعدوى، وبالتالي يجب تعليمه أن  •
، يراعي قدر اإلمكان االبتعاد عن مصادر العدوى، وخاصة الفيروسية، وإذا حدثت

 .رعةيجب أن تعالج بأقصى س
يمكن أن يمارس المريض بعد الزرع نشاطاته آأنه إنسان سليم، ولكن عليه أن  •

 .، وأن يبتعد عن شرب الخمورتوازنًايتناول غذاًء م
لن إال يمكن أن يستعيد المريض نشاطه الجنسي، ويفضل بالنسبة للنساء أن ال يحم •

 . من مرور العمليةةبعد سن
 زرع الكبد، والذين يأخذون التعرض المباشر ألشعة الشمس مضر بمرضى •

 الجلد، لدرجة حدوث بعض مثبطات المناعة بشكل عام، فقد يؤثر بشكل أساسي على
 .األورام

  %80إنذار العمل الجراحي أصبح جيد جدًا، فالُبـْقيا لمدة عام بعد الزرع تصل إلى  •
 .%65 سنوات إلى وبعد عشر %75وبعد خمس سنوات إلى 

 . ما تكون في الشهور األولى فغالبًاإذا حدثت الوفاة بعد الزرع •
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  : زرع الكبدكالتمش
ل الجسم، وحتى ال َب يمكن أن يحدث للكبد المزروع هو الرفض من ِقمشكلةإن أهم  •

يحدث ذلك، يجب أن يلتزم المريض بكل التعليمات الخاصة بأخذ األدوية المانعة 
سب المعايرات للرفض، في أوقاتها المحددة، وبالجرعات التي يصفها الطبيب، ح

 .المخبرية
يجب أن يعرف المريض األعراض التي تترافق مع الرفض، والتي تشمل الغثيان،  •

واأللم، وارتفاع الحرارة، وعندها قد يطلب الطبيب عدة اختبارات لوظائف الكبد، 
 أخذ خزعة من وقد يستلزم األمر أحيانًا.. حيث تضطرب عند بداية حدوث الرفض

  لتشخيص عملية الرفضالكبد وفحصها نسيجيًا
 الهامة للكبد المزروع هو إصابته باألذية التي استدعت إجراء الزرع المشكالتمن  •

 .)C(في المقام األول، مثل تنشيط فيروس 
 الجراحية مثل انسداد األوعية الدموية، أو األوعية مضاعفاتقد تحدث بعض ال •

لى إعادة الزرع مرة الصفراوية، وفي حال فشل الكبد المزروع قد يحتاج األمر إ
 ..أخرى
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   سادسالفصل ال

  زرع القلب

  :نبذة تشريحية
ع على أنه ِض أن تعريف الموت ُومعرفةالقلب من أهم أعضاء الجسم، ويكفي   

 وذلك بصورة نهائية ال عودة  توقف عمل القلب، أو(Brain death)توقف عمل الدماغ 
  . بذاته في العلوم الطبيةفيها، وألهمية هذا العضو أصبح علمًا قائمًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشكل الداخلي للقلب ):6شكل ال(

ن         يتكون القلب من أربع حجرات، ومقسو      يمن   األ م إلى قسم أيمن، يتكون من األذي
شمل            ؤاأليمن مس سم  والبطين األيمن، وهذا الق    ي ت ة الصغرى، والت دورة الدموي ول عن ال
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وي    (يق وريدين   استقبال الدم من جميع أجزاء الجسم عن طر        ، )أجوف سفلي، وأجوف عل
ر في األآس        .. اليمنىيصبان في األذينة     دم فقي ى           هذا ال ى إل ة اليمن ل من األذين جين، وينتق

شبع باألآس          البطين األيمن، الذي يض     ى يت رئتين حت ى ال ى القلب         خه إل ه إل ل عودت جين قب
  .رة الكبرى إلى جميع أجزاء الجسمالذي يدفعه في الدو
 من ول عن الدورة الدموية الكبرى، ويتكون هو أيضًاؤ من القلب مسالقسم األيسر

جين من الرئتين، لدم المشبع باألآستستقبل األذينة اليسرى ا. أذينة يسرى، وبطين أيسر
، الذي يوزعه على ياألورطشريان لااأليسر الذي يضخه بقوة في وتمرره إلى البطين 

 والمواد الغذائية، قبل عودته مرة أخرى جينعضاء الجسم، مزودًا إياها باألآسجميع أ
  ..إلى القلب مكمًال الدورة الكبرى

الضغط في الدورة الدموية الصغرى منخفض، ألن الدم يندفع فقط في الرئتين، 
ومن أجل ذلك يكون جدار البطين األيمن غير سميك، بعكس جدار البطين األيسر الذي 

، يكون ) زئبقترمي  مل120(فع يدفع الدم في جميع أجزاء الجسم تحت ضغط مرت
  .الجدار أسمك عدة مرات من البطين األيمن

تحتاج العضلة القلبية، مثلها مثل أي عضو آخر في الجسم، إلى الطاقة والغذاء، 
الذي يوفرهما الدم المحمول إلى القلب عن طريق شريانين مهمين وعدة فروع منهما 

السليم يعتمد بشكل أساسي على ما يوفره عمل القلب المنتظم و. تدعى الشرايين التاجية
وأمراض هذه الشرايين بسبب التضيق أو .. هذان الشريانان من الدم إلى العضلة القلبية

 Ischemic)االنسداد يؤدي إلى أمراض القلب التي ُتسّمى أمراض القلب اإلقفارية
heart disease).  

  
  :لمحة عن وظيفة القلب

ن إولوجيا القلب، يمكن تبسيط األمر بالقول حتى ال نتطرق إلى تعقيدات فزي  
القلب يعمل آمضخة، فالبطين األيمن يضخ الدم غير المؤآسج الواصل إليه من آافة 

جين، والبطين األيسر يضخ الدم المؤآسج م، إلى الرئتين حتى يتشبع باألآسأنحاء الجس
  .ن الرئتين إلى جميع أنحاء الجسمالعائد إليه م

ف أو تتداخل في وظيفة  التي ُتضِع ـي آثيرة ومختلفةوه ـجميع األمراض   
العضلة القلبية، قد تؤدي إلى فشلها آمضخة، وتسبب ما نطلق عليه الفشل أو القصور 

، توجد آليات معاوضة آثيرة تجعل القلب يعمل بطاقة أقل من (Heart failure)القلبي 
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 ولكن حينما تفشل أيضًاطاقته، وقد تساعد آثير من الطرق العالجية تلك المعاوضة، 
المعاوضة، وتفشل الطرق العالجية في مساعدة القلب على أداء عمله، عندها يكون 
الفشل نهائيًا، وحينئذ قد ال ينقذ المريض إال عملية استبدال هذا القلب الذي توقف أو يكاد 

  .يتوقف عن العمل، وهذه هي عملية زرع القلب
  

  :أسباب الفشل القلبي
عضو آخر في الجسم، قد يصاب بكثير من األمراض التي تقلل من القلب مثل أي 

، وهذا ينعكس على آامل الجسم بمظاهر امهيفته، وتؤدي إلى فشله في أداء مهوظ
  :وعالمات سنشرحها فيما بعد، هذه األمراض متعددة وتشمل

  
 : الخلقيةقلبأمراض ال •

العمل، أو تتداخل مع فقد يولد الطفل بعيوب خلقية في القلب تقلل من مقدرته على 
بعض هذه العيوب تؤدي إلى وفاة الجنين في الرحم، أو بعد الوالدة، .. وظائفه الطبيعية

، وفي قليل من الحاالت ال يمكن إصالحه إال وبعضها اآلخر يمكن إصالحه جراحيًا
، تمت عمليات زرع وآما سنشرح الحقًا.. باستبداله بقلب آخر، أو زرع قلب في الطفل

  .رة لألطفال بعد الوالدة وأنقذت حياتهمقلب آثي
 
 :األمراض اإلقفارية •

بسبب أذية ) إقفار(صلها الكمية الكافية من الدم تيعني ذلك أن العضلة القلبية ال 
حدثت في الشرايين التاجية المغذية للقلب، وأهم األمراض التي تصيب هذه الشرايين 

 ذلك تراآم الشحوم والكوليستيرول بالتضيق هو ما نطلق عليه التصلب العصيدي، ويعني
على جدار هذه األوعية فتضيق، ويقّل وصول الدم للعضلة القلبية، وهذا ما يسبب حدوث 

 تحدث جلطة في داخل هذه األوعية وتسدها وتؤدي إلى تموت الذبحة الصدرية، أو أحيانًا
 .جزء من العضلة القلبية، وهذا ما نطلق عليه احتشاء العضلة القلبية

 حدوث هذه  علىل األمراض اإلقفارية أهم أسباب فشل القلب النهائي، ويساعدتمث
مادة  وزيادة مستوى شحوم الدم وخاصة ط،األمراض؛ التدخين، وارتفاع الضغ

  .لخإرول، وعدم ممارسة الرياضة، الكوليستي
  

 :التهابات وعدوى العضلة القلبية •
 العدوى الجرثومية أو القلب آأي عضو آخر في الجسم يمكن أن يصاب بكثير من

 .أدت إلى فشل عمل العضلة القلبيةالفيروسية، وبعض هذه اإلصابات إذا أزمنت 
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 :اعتالل العضلة القلبية •

قد تصاب العضلة القلبية بأذية شديدة ألسباب متعددة، بعضها معروف مثل الداء 
نتيجة .. فوبعضها غير معرو.. لخإالسكري، والمناعة الذاتية، والسموم، واإلشعاعات، 

هذه اإلصابات يحدث في القلب ما نسميه اعتالل العضلة القلبية، فيقل عملها تدريجيًا، 
  .ويصاب القلب بالفشل، وقد يكون نهائيًا ال عودة فيه

 
 :أمراض الصمامات القلبية •

قد تصاب الصمامات القلبية بكثير من األذيات التي تؤدي إلى تضيقها، أو 
في حال اضطراب عمل هذه الصمامات قد يتأذى ..  فوقهاتسريبها، أو تكوُّن خثرات

القلب تدريجيًا، وإن لم يعالج األمر في بداياته قد يفشل القلب في النهاية، وقد يصعب 
 .ق الجراحية أو الدوائية المتاحةعالجه بالطر

 
 :اضطراب نظم القلب المهدد للحياة •

هذا النظم تتحكم فيه آليات من أهم صفات القلب عملية فزيولوجية تسمى نظم القلب، 
 ودقيقًا،  معينًاعصبية معقدة، وآذلك آليات هرمونية، بحيث تجعل لهذا النظم تواترًا

توجد أسباب مرضية آثيرة تؤدي إلى اضطراب هذا النظم .. حسب احتياجات الجسم
(Arrhythmias) ،يمكن معالجته في أغلب األحيان، ولكن في بعض الحاالت و
 اضطراب النظم والسبب الذي أدى إليه مستعصيًا على العالج، ومهددًااألخرى قد يكون 

 .وسيلة إال التفكير في زرع القلبللحياة، وعندها قد ال توجد 
  

  :أهم أعراض وعالمات الفشل القلبي
تختلف األعراض والعالمات في الفشل القلبي النهائي حسب المرض المسبب، 

ت التالية، بغض النظر عن المرض األصلي ولكن بشكل عام تظهر بعض أو آل العالما
  :الذي أدى إلى الفشل النهائي، وتشمل هذه األعراض والعالمات

التعب واإلنهاك عند أداء أي مجهود، حيث يشعر المريض باللهاث والنهجان عند  •
القيام بأي عمل حتى لو آان بسيطًا، والسبب في ذلك أن فشل البطين األيسر في 

قلل مما تحتاجه العضالت من طاقة، آما أن نتيجة رآود الدم ضخ الدم إلى الجسم ي
في الرئتين بسبب عدم إمكانية ضخها من البطين األيسر، يسبب ضيق النفس 
واللهاث، وأيضًا ازرقاق في األصابع واألغشية المخاطية، وهذا االحتقان الرئوي 

 .قيًال، فيصحو المريض وآأنه يختنيؤدي إلى سعال، وخاصة عند النوم ل
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على ضخ الدم الوارد إليه من الجسم، وبالتالي  شل البطين األيمن يجعله غير قادرف •
يحدث احتقان في الكبد ويتضخم، آما تحتقن األوردة في الجهاز الهضمي، فيشعر 
المريض بانتفاخ وآالم بطنية، وقد يحدث ارتشاح للسوائل في داخل البطن، حالة 

 .(Ascites)ُيطلق عليها الحبن 
ن الدم في األطراف السفلية، يؤدي إلى ارتشاح هذه السوائل فتنتفخ وتتورم، احتقا •

 ..Edema)(وخصوصًا عند تدلِّي هذه األطراف، حالة ُتدعى الوذمات 
في آل هذه الحاالت قد تتطور الحالة إلى مرحلة العجز التام عن أداء أي نشاط،  •

 .وهنا يطلق على الحالة الفشل القلبي النهائي
  

  :زرع القلباستطباب 
باختصار شديد يستطب زرع القلب عند أي فرد لديه فشل قلبي نهائي يهدد   

حياته، وال يمكن عالجه بالوسائل المتاحة األخرى، ويشترط أن يكون هذا الفرد قابًال 
  :، ومنها الزرعوال يكون هناك موانع استعمالللزرع 

مثل زرع القلب، أو ل عمل جراحي آبير أن يكون المريض صحيًا ال يستطيع تحّم •
أن حالته العقلية والنفسية ال يمكن أن تتكيف مع مثل هذا العمل وخاصة متابعة 

 .التعليمات الصارمة بعد عملية الزرع
ال ُتجرى العملية إذا آان المريض يعاني من فشل عضو آخر في الجسم ال يكون له  •

 ..عالج مثل الفشل الكلوي أو الفشل الكبدي، أو القصور التنفسي
 .إذا آان لدى المريض ورم خبيث أو مرض مهدد للحياة غير المرض القلبي •
 .. المرافقة لهمضاعفاتنسولين مع الالداء السكري المعتمد على األ •

  
  :نبذة تاريخية عن زراعة القلب

لقد مر زرع القلب بتجارب عديدة منذ بدايات القرن العشرين على حيوانات 
 Vladimir)عالم الروسي فالديمير ديميخوف وآان لتجارب ال.. التجارب أوًال
demikhov)أن 1946 على بدايات زرع القلب، حيث استطاع في سنة  هامًا أثرًا 

تبع ذلك محاوالت آثيرة ..  يومًا25يزرع قلبًا في أحد آالب التجارب، استمر يعمل لمدة 
لعلماء في لزرع القلب في اإلنسان، ولكن آان الفشل نصيب معظمها، ومع ذلك استمر ا

 Christian bernard)( حينما استطاع آريستيان برنارد 1967محاوالتهم حتى سنة 
 في مريض ًافريقيا، أن يزرع قلبإفي مستشفى جروت شور بمدينة آيب تاون في جنوب 

توفى بسبب أذية قاتلة في يعاني من فشل قلب بسبب اإلقفار، وقد ُأخذ القلب من شاب 
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 يومًا 18 الناحية الجراحية، ولكن لألسف مات المريض بعد  نجحت العملية من.الدماغ
  .بسبب عدوى شديدة في الرئتين

 أن يزرع قلب )(Adrian kantrowitzبعدها بقليل استطاع أدريان آانترويتز 
،  شهرًا18 إلى طفل آخر عمره Anencephaly)( بانعدام الدماغأخذه من طفل مولود 

 مضاعفاتعدة ساعات، ولكن الطفل مات بسبب وتمت العملية بنجاح، وعمل القلب ل
  ..ليس لها عالقة بالعملية

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

 بانعدام الدماغطفل مصاب  ):7شكل ال(

  
ات هي فترة التجارب بالنسبة لزراعة القلب، والحقيقة آانت يآانت فترة الستين

ن مع التقدم ، ولك)%22البقيا لمدة عام بعد الزرع حوالي (النتائج بشكل عام غير مشجعة 
المستمر في التقنيات الجراحية، واألهم من ذلك بدء استعمال مثبطات المناعة لمنع 
الرفض، وخاصة دواء السيكلوسبورين، بجانب االنتقاء الجيد لكلٍّ من المعطي واآلخذ، 
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 طرق التحكم في العدوى التي قد تصيب المريض، آل ذلك جعل هذه النسبة وأخيرًا
  .اتيهاية السبعينفي ن) %65(تصل إلى 

  
  :مصادر القلب المراد زراعته

لقد ذآرنا في زرع الكلية وزرع الكبد أن العضو يمكن الحصول عليه من   
 في سد الفجوة بين المتبرع الحي أو من الميت، وذآرنا أن هذا الشيء قد ساعد آثيرًا

  .ن الحصول عليه من هذين المصدريناالحتياجات من هذين العضوين، وما يمك
ومن أجل .. لكن بالنسبة لزراعة القلب، ال يوجد مصدر إال من الميت حصرًا  

ذلك هناك فجوة آبيرة بين من يحتاجون زرع القلب إلنقاذ حياتهم، وما يمكن الحصول 
عليه من هذا المصدر، ويكفي أن نعطي مثًال للبلد الذي يحدث فيه أعلى نسبة زرع قلب 

 مريض مسجلين في آل سنة 4000 يوجد .مريكيةوهي الواليات المتحدة األفي العالم، 
 قلب 2000على قوائم االنتظار لزرع القلب، ولكن متوسط ما ُيحصل عليه من الموتى 

يأتيه فقط، وعلى هذا األساس فهناك عدد آبير يموت وهو في مرحلة االنتظار، وال 
  .الحظ ويسعفه بقلب يزرع له

ت آبيرة، يوضع المرضى في قائمة في البالد التي يتم فيها زرع القلب بكميا  
انتظار، وعادة يحاول الفريق الطبي أن يشرف على المرضى، ويحاولوا إبقاءهم على 
التداوي والعناية المرآزة، في انتظار أن يحالف أي واحد منهم الحظ، ويمكن أن يحصل 

  .على القلب المناسب
، على حياة المريضمرآزة في الحفاظ إذا فشلت المعالجة الدوائية والعناية ال  

ي يوجد في البالد المتطورة بعض الوسائل الميكانيكية، أو ما يطلق عليه القلب الصناع
 ،)LVAD;eviceD ssistedAentricular Veft L (الجهاز المساعد للبطين األيسر

 فترة انتظار تأمين القلب وهذا الجهاز يمكن وصله عند هؤالء المرضى ليغطي مؤقتًا
  .للزرع

 Brain death)  القلب المراد زراعته عند الكبار من الميت دماغيًاىيحصل عل
donor) وأما في األطفال، فيؤخذ القلب من المولودين بعيب خلقي لغياب المخ ، حيث ،

  .يستطيع الطفل الحياة بهذا العيبال 
في البالد النامية، ومنها البالد العربية، هناك خبرات تستطيع القيام بالعمل 

بنجاح، وربما بنفس المستوى في البالد المتطورة، ولكن هناك مشكلة تأمين الجراحي 
القلب من الميت، فما زالت هذه اآللية متعثرة في معظم البالد العربية، وذلك ألسباب 

 أخرى منها التكلفة الباهظة كالتبجانب مش.. اجتماعية، وثقافية، ودينية، وقانونية، الخ
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 الجراحي م توفر بعض التقنيات الحديثة التي قد تلزم للعمللمثل هذه العمليات، ومنها عد
  .أو العناية بعد الجراحة

  
  :اإلجراءات قبل وأثناء زراعة القلب

 من حيث صالحية قبل أن يوضع مريض على قائمة االنتظار، يجب أن ُيقيَّم جيدًا
سيفيد  وضعه لهذا العمل الجراحي الكبير، وال بد أن يتأآد الفريق الطبي أن الزرع

 لترك التدخين إن  نفسيًا آما يجب أن يكون المريض مهيئًا.المريض ويغير آل حياته
بعد العمل آان من المدخنين، وأنه قادر على استيعاب التعليمات التي يجب أن يلتزم بها 

 جميع الفحوص والتحاليل المخبرية مثل الزمرة مسبقًا الجراحي، ويجب أن تجهز
ي، ووجود األضداد في الدم، حتى يكون في آامل الجهوزية، الدموية، والنمط النسيج

تحفظ آل هذه . وال يضيع وقت في هذه اإلجراءات حينما يوجد القلب المناسب للزرع
 الذي يتم الحصول عليه من المعلومات في ملف المريض لمقارنتها مع معطيات القلب

  .الميت
ع القلب تكون في العادة ربما أن عدد المرضى المسجلين على قائمة االنتظار لز

 يتم االختيار، وخاصة في البالد التي ر مما يتوفر من قلوب الموتى، فغالبًايأآبر بكث
  :تجري هذه العمليات بكثرة، حسب المعطيات التالية

 .لى حد آبير توافق النمط النسيجيتوافق الزمر الدموية بين المعطي واآلخذ، وإ •
 .دم المريض اآلخذعدم وجود أضداد للقلب المزروع في  •
 . لزرعه في اآلخذأن يكون حجم قلب الميت مناسبًا •
، ووضعه يحتاج اإلسعاف يفضل أن يختار المريض حينما تكون حالته أآثر إلحاحًا •

 .السريع
 .عادة يؤخذ المريض حسب قدم تسجيله في قائمة االنتظار •

م في إذا توفرت آل هذه الشروط، وتقررت العملية ألحد المرضى، يجب أن تت
غضون أربع ساعات من أخذ القلب من الميت، وعلى هذا األساس يجب إجراء نقل 

فه، في غضون هذه الفترة المريض إلى المستشفى، وإجراء آل ما يلزم من تحاليل وخال
  .القصيرة

 في بعض المراآز المتطورة، يوضع القلب بعد إزالته من الميت على جهاز
ن، فيطيل مدة بقائه أآثر من أربع ساعات حتى يتم جيخاص، يقوم بإروائه بالدم واألآس

  .وصله بالمريض
 ورئة حتى يقوم صناعي فتح صدر المريض، وتوصل دورته الدموية بجهاز قلبُي
يوصل القلب المراد .. زرع القلب الجديد ب المريض أثناء استئصاله، وأثناءمقام قل
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زروع في نفس مكان القلب زرعه في األوعية الكبيرة للمريض، ويكون مكان القلب الم
  .المنزوع
  

  

  

  

  

  

  

  

  القلب بعد الزرع ):8شكل ال(
  

 إلى صدمة آهربائية حتى يبدأ بعد انتهاء العملية، يحتاج القلب الجديد أحيانًا
النبض من جديد، ثم يوضع المريض على جهاز للتنفس الصناعي في األيام األولى بعد 

  لمشددةالعمل الجراحي، ويوضع في وحدة العناية ا
عادة ما تأخذ عملية الزرع حوالي أربع ساعات، ولكن قد يطول الزمن أآثر من 

  .اح أو حسب خبرة الجّركالتبعض المشذلك إذا وجدت 
  

  :العناية والتدبير بعد العمل الجراحي
نقل المريض فورًا إلى وحدة العناية المشددة، وقد بعد نجاح العمل الجراحي ُي  

حين االطمئنان أن آل شيء قد .  وضعه، وحسب عمل القلبيبقى هناك عدة أيام حسب
نقل المريض إلى جناح اإلنعاش والتأهيل، وتعتمد مدة إقامته سار بيسر وبشكل نظامي، ُي

درب في هذه الفترة ُي.. في هذا الجناح على سرعة تحسن المريض، وانتظام عمل القلب
وية التي توصف له، وخاصة المريض على نمط حياته الجديدة، وآيف سيتعامل مع األد

عادة يستغرق هذا األمر مدة أسبوعين تقريبًا، إذا لم .. المشارآة الدوائية المثبطة للمناعة
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، وعلى آل حال يفضل األطباء دائمًا عدم إبقاء المريض في مضاعفاتتحدث أي 
  .يجنبوا تعرضه ألي نوع من العدوىالمستشفى مدة طويلة آي 

تشفى، ُيعطى تعليمات حول نظام أخذ األدوية، حين خروج المريض من المس
ونظام الطعام وأنواعه، وتعليمات عن النشاطات التي يجب أن يمارسها، وعليه أن 
يراجع المستشفى آل فترة حسب ما يحدده األطباء، إلعادة الفحص وتقييم الحالة، 

  .تقل هذه الزيارات مع مرور الوقت . أي إرشادات جديدة إن لزم األمروإعطاء
رور ـوال حياته، ولكن مع مــيستمر المريض في أخذ األدوية المثبطة للمناعة ط

 3(رور ـات، وعادة بعد مـة، وربما تقلل الجرعـات الدوائيـارآـالوقت، ربما تعدل المش
  .مح للمريض بممارسة آامل نشاطاتهأشهر، يس) 6 -

  
  : زراعة القلبكالتمضاعفات ومش

 إمكانية رفض القلب، وهذا ال يقتصر على زرع تكال في مقدمة المشيوضع دائمًا •
م، ولكن أصبح هذا االختالط القلب ولكن هذه مشكلة زرع جميع األعضاء بشكل عا

. لجديدة، إال أنه وارد على آل حال هذه األيام مع استعمال المشارآات الدوائية اقليًال
 يجب أن يعرف المريض بعض األعراض والعالمات التي قد توحي بحدوث

قد حدث، تشمل  الرفض، وتجعله يراجع المستشفى لالطمئنان، والمعالجة إن آان
  :هذه العالمات

 ارتفاع درجة الحرارة .1
 .هبوط الضغط، وتسرع القلب حتى بدون بذل أي مجهود .2
مظاهر فشل القلب مثل الخفقان، واللهاث، وصعوبة التنفس، وتورم األرجل،  .3

 .وانتفاخ أوردة الرقبة
  باضطراب نظم القل .4
، والتي توجد في جميع حاالت زرع األعضاء، هي من المضاعفات المشاهدة أيضًا •

نقص مناعة الفرد بسبب األدوية التي يأخذها لمنع الرفض، وإضعاف المناعة قد 
بالتالي يجب على المريض أن يتجنب قدر اإلمكان التعرض أو .. يؤدي إلى العدوى

 .االختالط مع أي مصادر للعدوى
 . مضاعفات األدوية المثبطة للمناعة نفسهافي الحسبان أيضًايجب أن يوضع  •
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  سابعالفصل ال

  ع الرئةزر

  :نبذة مختصرة عن تشريح الرئة
الحياة آلها مبنية على آيفية الحصول على الطاقة، وآيفية استخدامها، وبالنسبة 

م في الجهاز الهضمي، لإلنسان، يحصل على الطاقة من الغذاء الذي يمتصه من الطعا
جين عناصر الجهاز التنفسي، حيث يؤآسد األآسجين الذي يمتصه من بجانب األآس

الغذاء، مولدًا الطاقة الالزمة لكل عناصر الحياة، من حرآة ونمو، وتكاثر، وانقسام، 
  .ها من الوظائف الكثيرة في الجسموفكر، وغير
 ويتكون هذا األساس يعتبر الجهاز التنفسي دعامة أساسية من دعائم الحياة، على

هذا الجهاز من أنبوب ُيسّمى الرغامة، ينقسم عدة انقسامات آأفرع الشجرة، هذه 
التفرعات الكثيرة من األنابيب التي ُتسّمى القصبات الهوائية، تحمل الهواء من وإلى 
الرئتين في عملية الشهيق والزفير، هاتان الرئتان هما العضوان المهمان في آل عملية 

  ..التنفس
 
 
  

  
  

 الشكل ):9شكل ال(  
  التشريحي للرئتين
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صدر،         إسفنجيآل رئة عبارة عن عضو       راغ ال  مخروطي الشكل، وآالهما يمأل ف
 .ألضالع، ومن أسفل الحجاب الحاجز         ويستقر القلب بينهما، ويحيط بهما من الخارج ا         

انقباض عضلة الحجاب الحاجز وعضالت األضالع يزيد من سعة الصدر، فتتمدد الرئة           
دخل  شهيق  وي ة ال ي عملي واء ف ا اله ين .. فيه راغ  ح ضيق الف ضالت، ي ذه الع اء ه  ارتخ

  ..الصدري، وتنكمش الرئتان، ويخرج الهواء في عملية الزفير
، أما الرئة )وذلك لوجود القلب في هذه الناحية(تنقسم الرئة اليسرى إلى فصين 

القصبات ص له تغذية من آل فص من هذه الفصو. اليمنى فتنقسم إلى ثالثة فصوص
ل فص على حدة والشرايين واألوردة الخاصة به، بحيث يمكن فصل آ الهوائية،

  .تشريحيًا وجراحيًا
قطرها أقل من (تنتهي فروع القصبات الهوائية إلى مجموعة من األنابيب الدقيقة 

، ينتهي آل أنبوب بانتفاخ يسمى )حوالي ربع مليون(، وعددها آبير جدًا )مم 5،0
ية، وبها انتفاخات رقيقة يبلغ عددها خمسة ماليين، وتسمى األسناخ، الحويصلة الهوائ

يحيط بهذه األسناخ شبكة من األوعية الدموية، حيث يتم تبادل الغازات بين الهواء في 
جين إلى الدم الذي يحمله إلى جميع ي الشعيرات الدموية، فيدخل األآسداخلها والدم ف

 ثاني أآسيد الكربون إلى الحويصالت الهوائية أجزاء الجسم، وفي نفس الوقت يطرد الدم
  .تطرحه إلى الخارج أثناء الزفيرحتى 

  
  :نبذة عن وظيفة الرئة

والدم، فالهواء الوظيفة األساسية للرئة هي عملية التبادل الغازي بين الهواء 
جين إلى الرئة ومنها إلى جميع أنسجة الجسم، وتستقبل الرئة ثاني الجوي يؤمن األآس

 خارج الجسم، فالشهيق يؤمن الكربون الناتج من حرق المواد الغذائية، وطرحهأآسيد 
  .جين للجسم، والزفير يطرح ثاني أآسيد الكربون خارج الجسماألآس

 مرة في الدقيقة، في آل مرة يدخل إلى 18أثناء الراحة يتنفس اإلنسان حوالي 
رد أثناء الرياضة أو  من الهواء، ولكن قد يزداد هذا الوا³ سم570الرئتين حوالي 

المجهود الشاق من حيث عدد مرات التنفس إلى أربعين مرة أو أآثر، ومن حيث الحجم 
ُينظِّم عمل الجهاز ..  لتر من الهواء في آل مرة4في المرة الواحدة فيصل إلى حوالي 

التنفسي مراآز عصبية في الدماغ، آما أن لمستوى ثاني أآسيد الكربون في الدم تأثير 
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على عملية التنفس، فزيادة المستوى تنشط عملية التنفس حتى تطرد الزائد من هذا قوي 
  .الغاز

يمكن التعرف على سالمة عمل الرئة باختبارات مختلفة مثل قياس الحجوم 
حة وأثناء الجهد، وآذلك حجم التنفسية، ونعني بذلك حجم الشهيق والزفير أثناء الرا

هذه القياسات تتم بوساطة مقياس التنفس آل .. إمكانية للشهيق والزفير أقصى
(Spirometer) جين، وانتزاع هي تزويد الدم باألآسة للرئة ين الوظيفة الرئيسإ، وحيث

ثاني أآسيد الكربون منه لطرحه أثناء الزفير، فعن طريق قياس هذه الغازات في الدم، 
  .ى فاعلية الرئة في أداء وظيفتهايمكن التكهن بمد

ا مثل أي عضو آخر في الجسم، بأمراض متعددة تؤدي إلى تصاب الرئة، مثله
جين، أو نزع وطرح ثاني  في تزويد الجسم باألآسخلل في أداء الوظيفة، أو اضطراب

أآسيد الكربون، هذه األمراض قد تكون مفاجئة أو حادة، وقد تكون مزمنة، أي تؤثر 
إلى أن يصل في ، على الرئة على مدى زمن طويل، ويكون الخلل الوظيفي متدرجًا

  .النهاية إلى الفشل التام
  
  : الزرعيسباب الفشل الرئوي الذي قد يستدعأ

 تصيب الرئة بشكل متدرج ومزمن، آما ذآرنا أعاله، توجد أمراض آثيرة جدًا
وتؤدي إلى تخريب النسيج الرئوي بطرق متعددة، لتصل بها في النهاية إلى الفشل 

ل الغازات، والنتيجة هي الوصول إلى درجة من التدريجي في أداء وظيفتها، وهو تباد
يحتاجه من عنصر ن تزويد الجسم بما االفشل أو القصور، الذي ال تستطيع فيه الرئت

  ..جين، والتخلص من العادم أو المادة السامة وهي ثاني أآسيد الكربونالحياة وهو األآس
إلى آخر، ولكن تختلف أنواع األمراض التي تصيب الرئة في نسبة حدوثها من بلد 

المرحلة النهائية للمرض ما يهم أن نعرفه هي تلك األمراض التي تنتهي في النهاية إلى 
والذي قد يستدعي إجراء  ،)ESPD ;iseaseDulmonary Ptage Snd E( الرئوي

  :زرع الرئة، وهذه الحاالت أو األمراض تشمل
)hronic C  المزمنةمسدةمراض يطلق عليها أمراض الرئة المجموعة من األ •

)COPD ;iseasesDulmonary Pbstructive O تمتاز هذه المجموعة ،
بإحداث نوع من االنسداد أمام دخول وخروج الهواء في القصبات الهوائية، وأهم 
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وقد تحدث في الربو ) (Emphysemaهذه المجموعة من األمراض، النفاخ 
 ..لخإالمزمن، والتهاب القصبات المزمن، 

 حتى منتشر؛ لقد وصفنا األسناخ الرئوية على أنها جدر رقيقة جدًاالتليف الرئوي ال •
يحدث في التليف الرئوي .. تسمح بالتبادل الغازي، وبالتالي أداء الوظيفة التنفسية

ازي، أي الوظيفة سماآة لجدر هذه األسناخ وتليفها مما يعيق عملية التبادل الغ
حاالت ألسباب مجهولة، ولكن  يحدث هذا التليف في آثير من ال.األساسية للرئة

 يحدث التليف بسبب أمراض معينة منها على سبيل المثال أمراض المناعة أحيانًا
 ..الذاتية

هذا مرض وراثي يتظاهر عند األطفال : Cystic fibrosis)(التليف الكيسي  •
بالتهابات صدرية متكررة، تنتهي بتوسع القصبات، أما المظاهر إذا حدثت عند الُيّفع 

 التهابات متكررة، وقد يحدث نفث دموي، آما يترافق بسوء الغين، فهي أيضًاوالب
 ما يموت هؤالء األفراد بقصور تنفسي امتصاص في األمعاء، وقصور قلب، وغالبًا

 ..، ولهذا المرض اختبارات تشخيصية خاصةيأو قصور قلب
ير من يحدث في هذه األمراض ترسب أو توضع لكث: أمراض الَتَغـبُّرات الرئوية •

ستنشق في الهواء، وهذا الترسب يحدث في جدر األسناخ مؤديًا إلى المواد التي ُت
تليفها، وقد تكون اإلصابة معممة في آثير من الحاالت، وتمنع الرئة من أداء 

، وآذلك استنشاق غبار Asbestosis)(  داء األسبستوظيفتها، من هذه األمراض
 ..حاالت تعتبر من األمراض المهنية، ومعظم هذه الSilicosis)( يسيومالسيل

مجموعة من أمراض آثيرة أخرى قد تنتهي بالفشل الرئوي النهائي مثل توسع  •
 .لخإ، وأمراض الغراء، Sarcoidosis)( سارآويدالقصبات، وال

  
  :أهم األعراض والعالمات التي تنتج عن فشل أو قصور الرئة

ت المخبرية، والفحوص تختلف األعراض والعالمات، وآذلك تختلف االختبارا
التصويرية، واالستقصاءات التنفسية، باختالف المرض الذي أدى إلى الفشل الرئوي، 

مختلفة عما ، والصورة الشعاعية، والفحوص المخبرية النتفاخ الرئة اإلآلينيكيفالفحص 
  .، وتختلف عنهما في توسع القصبات التَغـبُّر الرئويُيشاهد في

 مشترآة في مختلف األمراض الرئوية عندما ولكن توجد أعراض وعالمات
يحدث القصور المزمن أو الفشل النهائي للرئة، بغض النظر عن المرض األساسي الذي 
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.. أدى إلى هذا القصور، وبغض النظر عن األعراض والعالمات الخاصة بكل مرض
  :هذه المظاهر المشترآة تشمل

لرئوي مهما آان سببه، ويكون في المراحل النهائية من الفشل ا  التنفسيحدث ضيق •
 من الشدة بحيث يشعر المريض أنه يكاد يختنق، ويزداد عسر عسر التنفس أحيانًا

 .التنفس مع القيام بأي مجهود
وهو تلون األغشية المخاطية، والشفاه، وبياض العين، وأصابع األطراف ، الزراق •

 .جيندم باألآسدرة الرئة على تزويد الباللون األزرق، والسبب في ذلك عدم مق
 . نفث دموي سعال، وأحيانًاوأحيانًاآالم صدرية،  •
الرئة ال تستطيع طرح ما يجب طرحه من ثاني أآسيد الكربون، تزداد نسبته في  •

الدم، وهذه الزيادة تؤثر على الجهاز العصبي المرآزي، فيحدث هذيان، وتخليط، 
 .وأحيانًا عدم توجه، وقد يصل األمر إلى مرحلة السبات

  
  :تطباب زرع الرئةاس

ن في أداء وظيفتهما بشكل شبه تام ال استطب زرع الرئة عندما تفشل الرئتي  
عودة فيه، وتكون عندها حياة المريض في خطر، وعندما تفشل جميع الوسائل العالجية 
.. المتاحة إلنقاذ حياة المريض، وآذلك بشرط أن ال يكون هناك موانع استعمال الزرع

  :يكون في الحاالت اآلتيةب زرع الرئة وقد وجد أن استطبا
  

              .(COPD)األمراض االنسدادية  -1
               . التليف الرئوي البدئي -2
                                         .التليف الكيسي الرئوي -3
                      .ارتفاع الضغط الرئوي مجهول السبب -4
                                                 .أمراض وراثية -5
   . لخإية، أمراض أخرى مثل توسع القصبات، والغروان -6

  
  :مستخداموانع اال

 مريض بسبب من األمراض التي ذآرت أعاله، ىقد يوجد فشل رئوي نهائي لد
والتي تستوجب زرع الرئة، ولكن في نفس الوقت قد توجد بعض األسباب التي تمنع 

  :الزرع، مثل
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صاحب للفشل الرئوي، يكون من الشدة بحيث ال يمكن إجراء وجود مرض م -1
من هذه األمراض؛ القصور الكلوي، و. ةكون الفائدة من العملية قليلتالزرع، أو 

 .صور القلب بسبب غير السبب الرئويوالقصور الكبدي، وق
وجود عدوى معندة على العالج في الوقت الذي يتقرر فيه إجراء الزرع مثل نقص  -2

 .B) أو (Cلمكتسبة، أو اإلصابة بعدوى بالفيروس المناعة ا
 . في نفس الوقت بالسرطانيكون المريض مصابًا -3
قرة الخمور أو العقاقير إذا آان المريض يداوم على التدخين، أو مدمن على معا -4

 .الممنوعة
تعليمات قبل وبعد  بمرض عقلي أو نفسي ال يؤهله لمتابعة الإذا آان المريض مصابًا -5

 .حيالعمل الجرا
 

  :نبذة تاريخية عن زراعة الرئة
ات من القرن العشرين، يبدأت محاوالت زرع الرئة في الحيوانات في األربعين

 استطاع الجراح الروسي ديميخوف الذي أجرى مئات التجارب على 1947ففي سنة 
لفت عليه مئات القصص المقاربة لألساطير، أن يزرع الفص زراعة األعضاء وُأ

  . الكلب بعد الزرع مدة سبعة أيام ألحد الكالب، وقد عاشاألسفل من الرئة
جرت بعد ذلك تجارب عديدة، في أماآن آثيرة من بالد العالم، وظهرت مشكلتان 

ية هي أمام العلماء، األولى في التقنيات الجراحية عند وصل الرغامى والقصبات، والثان
الجراحية، وحينما اآتشفت  حينما طور العلماء تقنياتهم .مسألة رفض الرئة المزروعة

بدأت األدوية المثبطة للمناعة والتي ساعدت على منع الرفض، أو عالجه حينما يحدث، 
  .تظهر بعض النتائج المشجعة

 في بلجيكا أن يزرع (Fritz derom)، استطاع فريتز ديروم 1960في سنة   
، Silicosis)(رئة عند مريض لدية فشل تنفسي نهائي بسبب تغبر الرئة بالسيليكوز 

 قد مات باحتشاء واسٍع للعضلة القلبية، ونجحت العملية وعاش وآان المعطي مريضًا
  . الوسائل الناجحة لتثبيط المناعة رغم عدم وجود شهرًا11المريض 

ة السبعينات من القرن العشرين، آانت نتائج زرع الرئة يرغم ذلك، وحتى نها
الرئة االصطناعية، واستعمالها أثناء غير مشجعة، ولكن بعد استعمال أجهزة القلب و

العملية وربما بعدها، وآذلك بعد التقدم الكبير في وسائل منع الرفض باستعمال مثبطات 
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وأهم مشكلة تقابل هؤالء  ..ةفة، أصبحت نتائج زرع الرئة مشجعالمناعة المختل
مناسب ن الميت ال المهيئين للزرع اليوم، هو الحصول على الرئة المناسبة، مىالمرض

  .للمريض المناسب
  

  :مصادر الرئة المراد زراعتها
توجد عدة أنواع من العمليات المختلفة لزرع الرئة، ويعتمد إلى حد ما مصدر 

لكن بشكل عام، يمكن الحصول على الرئة أو أي .. الرئة على نوع العملية التي ستجرى
تا ستلزم زرع آلفص منها، من متبرع حي، أو من معٍط ميت، ولكن العمليات التي ت

الرئتين، أو الرئتين والقلب في نفس الوقت، يكون مصدر هذه األعضاء حتمًا من 
  .المعطي الميت

  
  :تشمل عمليات زرع الرئة ما يأتي

  :زرع فص من الرئة •
 يتم بعد أخذ فص من الرئة من متبرع حي، هذا النوع من العمليات غالبًا

ي المريض الذي يحتاج زرع رئة، وفص آخر من متبرع ثاٍن، وزرع آال الفصين ف
بشرط أن ُيقّيم المريض بشكل جيد، آما يجب أن يتم التأآد بأن أخذ فص من 

  .لن يكون له آثار سلبية على صحتهالمتبرع 
  

 :زرع رئة آاملة واحدة •
آثير من المرضى المؤهلين لزراعة الرئة، يمكن أن يعيشوا برئة واحدة 

لرئة من شخص مات دماغيًا، تؤخذ الرئتين من  ما يكون مصدر هذه اسليمة، وغالبًا
هذا الشخص، وُيستفاد من زرع آل واحدة لشخصين مختلفين، وذلك لقلة مصادر 

  .عدد المحتاجين إلى عمليات الزرعالرئة المناسبة للزرع بالنسبة ل
  

  :ا الرئتينتزرع آل •
 بعض الحاالت المرضية للفشل التنفسي النهائي تستلزم زرع آامل الرئتين،

فإن العدوى  مثل داء التليف الكيسي، والسبب في ذلك أنه لو زرعت رئة واحدة،
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مة المزروعة، وتسبب الموجودة في الرئة األخرى سريعًا ما تنتقل إلى الرئة السلي
  .فشل وظائفها

  
  :زرع الرئتين والقلب آكتلة واحدة •

بعض مرضى الفشل الرئوي يكون لديهم فشل قلبي شديد، إما بسبب المرض 
الرئوي نفسه، أو معزوًال عنه، ويستوجب ذلك زرع القلب في نفس الوقت، مثل هؤالء 

ؤخذ تالمرضى، يمكن نقل الرئتين والقلب إليهم من معٍط ميت، وحتى في بعض األحيان 
  ..ن من ميت، والقلب من ميت آخراالرئت

  
  :اإلجراءات قبل وأثناء العمل الجراحي

عضاء في العالم، وذلك أوًال لصعوبة زرع الرئة هو من أقل أنواع زرع األ
 لندرة توفر الرئة المناسبة في آثير من التقنيات الجراحية في هذه العمليات، وثانيًا

 لعمليات الزرع، ورغم آل هذه األسباب فهناك عدد ال  للتكلفة العالية جدًااألحيان، وثالثًا
  ..لدول الغربيةبأس به من هذه العمليات في الواليات المتحدة األمريكية وا

 الزمر زرع له الرئة فحوص آثيرة، مثلُتيجرى للمريض الذي يتقرر أن 
شعاعية مختلفة، واختبارات وظائف الرئة،  وصور والنمط النسيجي، الدموية،

يتقرر بعد آل هذه االستقصاءات صالحيته للعمل الجراحي، .. واختبارات وظائف القلب
لحين توفر الميت الذي يمكن الحصول على رئته وعند ذلك يوضع على قائمة االنتظار، 

ر أي مريض من قائمة أو الرئتين لعملية الزرع، وهناك معطيات تنظم أولويات اختيا
  .االنتظار

إذا آانت العملية عبارة عن زرع رئة واحدة للمريض، فعادة ما ُتستأصل الرئة 
ا تستأصل الرئة اليمنى، ويزرع  مأما إذا تساوت األذية في الطرفين، فغالبًا.. األآثر تأذيًا

  .. عن القلبوذلك لسهولة الجراحة في هذه الناحية بعيدًا مكانها الرئة السليمة،
حينما يفتح الصدر في الجهة التي يراد استئصال الرئة منها، يسمح بالهواء 
للخروج من الرئة حتى تنكمش، ثم تربط األوعية الدموية أوًال، ثم تقطع الرئة عند 

ضع مكانها الرئة السليمة، وتوصل األوعية والقصبات، وال يغلق الصدر و، ويالقصبات
  ..إال بعد أن تمأل الرئة بالهواء ويتم االطمئنان على سالمة عملها
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زرع آل رئة على حدة بالتوالي، وهذه هي  ما ُتبالنسبة لزراعة الرئتين، غالبًا
من هذه  %20ة، وفي دتلة واحالطريقة األآثر شيوعًا، وإما أن يتم الزرع للرئتين آك

.. الحاالت، يوضع المريض أثناء وبعد العمل الجراحي على جهاز قلب ورئة اصطناعي
 ساعات، في حين قد تأخذ عملية زرع )8 ـ 4(عادة ما تأخذ زرع رئة واحدة حوالي 

 ساعة، ولكن ذلك يعتمد على عوامل آثيرة، وعلى خبرة الفريق )12 ـ 6(الرئتين من 
  ..م بالزرعالذي يقو
  
  : بعد زرع الرئةالعالجي التدبير

تعتبر عمليات زرع الرئة من العمليات الكبيرة، والتي تستلزم عناية فائقة بعد 
نقل إلى غرفة العناية المشددة، الجراحة، فبعد خروج المريض من غرفة العمليات، ُي

  :تم له اإلجراءات التاليةتحيث 
بأجهزة مراقبة قلبية وتنفسية، وجهاز يوضع على جهاز تنفس اصطناعي، ويوصل  -1

 .قياس األآسجة
 . ما تكون التغذية في األيام األولى عن طريق التسريب الوريديغالبًا -2
 .يرآب قثطار في المثانة لتفريغ البول -3
توضع أنابيب في داخل الصدر ومتصلة بزجاجات تفريغ، من أجل تجميع آل ما  -4

 ..يتكون داخل تجويف الصدر من سوائل أو دم
ألدوية ُيجرى له خط وريدي حتى يمكن إعطاؤه السوائل والتغذية، وآذلك جميع ا -5

 .التي يحتاج إليها
بعد مرور عدة أيام، وحين االطمئنان على أن آل شيء يسير في االتجاه 
الصحيح، وحين يتأآد األطباء من عمل الرئة المزروعة، ينقل المريض إلى جناح 

مريض من المستشفى إال بعد التأآد من سالمة جميع االستشفاء والتأهيل، وال يخرج ال
  .ظيفة التنفسية بشكل خاصأجهزته، وسالمة الو

  
  : زراعة الرئةكالتمش
 يحدث في زراعة األعضاء بشكل عام وهت يمكن أن مشكلةعادة ما نبدأ بأهم  •

 يقلق  قد قّل حدوثه هذه األيام، إال أنه يظل هاجسًاذلكرفض الرئة، ورغم أن 
ريق الطبي والمريض على السواء، ومظاهر الرفض في حالة زرع راحة الف
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الرئة مشابه للرفض عامة، فالمريض يشعر بارتفاع حرارة، وأعراض مشابهة 
 رعشة، آما يبدأ المريض بالشعور نفلونزا من وهن ودوخة وأحيانًالإلصابة باأل

 ..بعسر التنفس، وآالم في داخل الصدر
ثبطات المناعة، فيمكن أن نتوقع بعض ن المريض يأخذ آمية من مإحيث  •

 .التي تترافق مع هذه األدوية والتي ذآرناها في الباب األولالمضاعفات 
مثل هذه العمليات، ل المضاعفاتزرع الرئة عملية آبيرة، وبالتالي فهناك بعض  •

 ..مثل النزف، أو العدوى
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  ثامنالفصل ال

  زرع البنكرياس

  :نبذة تشريحية عن البنكرياس
نكرياس عبارة عن غدة في داخل البطن، مقسمة تشريحيًا إلى رأس وجسم الب  

 يتكون بداخلها سائل )Acini(تتكون الغدة من مجموعة آبيرة من الُعنْيبات .. وذيل
البنكرياس المحتوي على مرآبات عضوية أهمها إنزيمات الهضم، وآذلك مواد غير 

تتحد مع بعضها مكونة قناة فرز في مجموعة من القنيات، عضوية، هذا السائل ُي
  .البنكرياس الرئيسية

 

    

  

  

  

  

  

  

   

    شكل تشريحي للبنكرياس):10 شكلال( 
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يوجد بين العنيبات مجموعة من التجمعات الخلوية على شكل جزر تسمى باسم 
، هذه الخاليا تفرز إفرازات تصل إلى الدم )سجزر النجرهان(العالم الذي اآتشفها 

هذان الهرمونان . لوآاجونجنسولين والمونين مهمين، هما األمباشرة، وتحتوي على هر
 في استقالب الشحوم والن عن استقالب السكر بشكل أساسي، بجانب اشتراآهماؤمس

  .والبروتينات
  

  :نبذة مختصرة عن وظيفة البنكرياس
لقد ذآرنا أن البنكرياس ينقسم إلى جزئين، أحدهما له إفراز خارجي، وهي 

د على عمليات هضم الطعام، والجزء الثاني له إفراز داخلي، أي العصارة التي تساع
يصب مباشرة في الدم، وهذا الجزء هو ما يهمنا في الموضوع الذي نحن بصدده، وهو 

  .سنتواله بالشرح بشيء من التفصيلزرع البنكرياس، وبالتالي 
ول بشكل ؤنسولين، وهو مساإلفراز الداخلي للبنكرياس يحتوي على هرمون األ

، معنى ذلك حرق السكر للحصول على الطاقة، )الجلوآوز(خاص عن استقالب السكر 
أو تخزينه في الكبد والعضالت لوقت الحاجة إليه، أو تحويله إلى دهون إذا ازدادت 

  .مينية التي ُتكوِّن البروتينات تحويله إلى بعض األحماض األآمياته عن ذلك، أو أحيانًا
سبب من األسباب، أو أفرز ولكن الجسم ال يستجيب  ألي األنسولينإذا لم يفرز 

له، حينئٍذ ال يستطيع الجسم أداء آل الوظائف التي ذآرت أعاله، فلن يستطيع الجسم 
نتج تحرق الجلوآوز للحصول على الطاقة، وعوضًا عن ذلك يبدأ في حرق الدهون التي 

 فإن وظائفه آلها عنها مواد حامضية تضر بالجسم، وإذا لم يحصل الجسم على الطاقة،
  ..تختل، ويفقد الجسم أهم عنصر من عناصر الحياة

؟؟ ينتج عن ذلك مرض األنسولينإذن ماذا يحدث لو فشل البنكرياس في إفراز 
 آثيرة على مضاعفات، وهذا الداء له )النوع األول أو النوع الثاني (يسمى الداء السكري

 كالت ومشمضاعفاتالعالم آله، وله جميع أعضاء الجسم، هذا الداء واسع االنتشار في 
.. ، وبعض أنواعه معندة على العالج مما استدعى التفكير في زرع البنكرياسآثيرة جدًا

  :وبالتالي علينا أن نعطي فكرة مبسطة عن هذا الداء
مستوى السكر في الدم نتيجة ُيَعرَّف الداء السكري على أنه حالة مزمنة من ارتفاع  •

، أو عوامل أخرى األنسولينراثية، تؤدي إلى نقص آمية عوامل بيئية وو تضافر
 تؤدي إلى نقص حرق السكر األنسوليننقص أو عدم فعالية .تقلل من فعاليته
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للحصول على الطاقة، فترفع من نسبته في الدم، ويطرح في البول، ويضطر الجسم 
 .أن يحصل على الطاقة من الشحوم

 .وليستيرول والشحوم الثالثيةتزداد بذلك نسبة الشحوم في الدم مثل الك •
طلق عليها الكيتونات، وهي مواد حامضية تؤدي حرق الشحوم يزيد من مرآبات ُي •

 ).رائحة األسيتون(تطرح في البول إلى حماض الدم، و
زيادة الشحوم وخاصة الكوليستيرول تؤدي على المدى البعيد إلى تصلب الشرايين،  •

 .ء السكري الدامضاعفاتإلى معظم وهذا بدوره يؤدي 
 

  :استطباب زرع البنكرياس
 يستطيع ة البنكرياس إذا آان المريض أصًالقد يتساءل البعض عن فائدة زراع  

وقد سبب ذلك جدًال في األدبيات الطبية، ولكن يستطب . نسولينالمعالجة بحقن األ
  األول من هذا الداء، وقد ذآرنا أنه يصيب اليفع والشباب،وعزراعة البنكرياس في الن

 عدة مرات، نسولين آل يوم، وأحيانًاولنتصور مريضًا يقضي آل عمره يحقن نفسه باأل
 من الداء السكري يتذبذب فيه مستوى السكر في الدم، وعواألهم من ذلك أن هذا الن

  ينخفض، وأحيانًا تلقائيًا، هذا التذبذب يجعل السكر أحيانًاسواء بسبب العالج، أو أحيانًا
 تدخل المريض في غيبوبة، قد تهدد الحياة إن لم تسعف سريعًا يرتفع إلى درجات قد

  .وبشكل جيد
العامل اآلخر الذي يؤخذ في الحسبان، أن هؤالء المرضى مع مرور الوقت، 

، بجانب باألنسولينيصابون بعد عدة سنوات باعتالل الكلية، حتى ولو آانوا يعالجون 
  . األخرى التي ذآرناها سابقًامضاعفاتال

ك قد يستطب زرع البنكرياس في الداء السكري، ولكن حصرًا في لذمن أجل 
، ويكون لدى المريض ) في الجسم أصًالاألنسولينوالذي ال ُيصنَّع فيه ( األول، وعالن

 يستحسن أن ُيجري لمن تذبذبات خطيرة في مستوى السكر بين الحين واآلخر، وأخيرًا
  .بنكرياس مع الكليةحاالت يزرع اللديهم قصور آلوي في نفس الوقت، ألنه في هذه ال

  
  :نبذة تاريخية عن زراعة البنكرياس

حتى ال نطيل الموضوع نكتفي أن نذآر أن أول زرع ناجح للبنكرياس آان في 
ة، ولكن آانت النتائج األولى يلكلأي بعد ثالث سنوات من أول زراعة ، 1966عام 
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وات العشر األخيرة تطورت لكن في السن... للزرع محبطة، مثل باقي زراعة األعضاء
 أجريت أآثر 1994التقنيات الجراحية بشكل آبير بالنسبة لزراعة البنكرياس، ومنذ عام 

من هذه  %85 - %75 عملية للزرع في آثير من أنحاء العالم، وآان حوالي 5000من 

  .العمليات مشارآة زرع الكلية مع زرع البنكرياس
  

  :مصادر البنكرياس ونوع العملية
 عمليات زرع البنكرياس يكون المعطي فيها إنسان ُشخِّص لديه الموت جميع
 أنواع من هذه ةوجد ثالثتو. ؤخذ منه الكلية والبنكرياس لعملية الزرعتالدماغي، و
  :العمليات هي

  :زرع البنكرياس والكلية في نفس الوقت -1
ون من الحاالت، يك )%85 ـ 75(، حيث يمثل يمثل ذلك أآثر أنواع الزرع شيوعًا

 األول قصور آلوي بسبب الداء السكري، فتؤخذ وعلدى مريض السكري من الن
  .الفرصة لعالج الحالتين في نفس الوقت

  
  : زرع البنكرياسزرع الكلية، يتبعه الحقًا -2

جرى ي األول، وبعد فترة وعُيجرى أوًال زرع آلية بنجاح لمريض سكري من الن
 حاالت زرع البنكرياس، وفي أغلب من %8تمثل هذه العمليات . له زرع للبنكرياس

  .تبعه زرع البنكرياس من معٍط ميتاألحيان يكون زرع الكلية من متبرع حي، وي
  

 :زرع البنكرياس وحده -3
 األول، وال يكون لديه قصور آلوي، وعُتجرى هذه العملية لمريض سكري من الن

 ُتجرى إال ، وال)%5حوالي  (وهذا النوع من الزرع هو أقل أنواع العمليات شيوعًا

لألفراد الذين ال يستطيعون التحكم في مستوى السكر في الدم بالوسائل المختلفة، وتظهر 
  .شبكية العين، أو اعتالل األعصاب األخرى مثل اعتالل مضاعفاتلديهم بدايات ال
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  :اإلجراءات قبل وأثناء العمل الجراحي

لبنكرياس، يتم تقييمه  األول إلى وحدة زرع اوعحينما يأتي مريض السكري من الن •
ول عن هذه العمليات، من ناحية صالحيته للعملية، ؤل الفريق الطبي المسَبمن ِق

ومدى استفادته منها، والبحث فيما إذا وجدت موانع للزرع، وأخيرًا يقررون أي 
 .نوع من العمليات المذآورة سابقًا تناسب حالته

 :والذي يشملإذا تقرر أن المريض مناسب للزرع، يبدأ التقييم  •

 آامل لمعرفة فيما إذا آان المريض يستطيع أن يتحمل مثل إآلينيكيفحص  -1
ن المريض يعاني من بعض الحاالت التي اهذه الجراحة الكبيرة، وآذلك إن آ

 ب، وقصور الرئة، والسرطان،تمنع الزرع، مثل الفشل الكبدي، وقصور القل
 .لخإ

حتى تساعد . لخإلب، يط قإجراء اختبارات مخبرية، وفحوص شعاعية، وتخط -2
 .األطباء على تقييم عمل األجهزة المختلفة في الجسم

 من أن المريض في حالة عقلية ونفسية تؤهله لمتابعة العالج يجب التأآد أيضًا -3
 .، ومتابعة اإلرشادات والتعليماتبعد العمل الجراحي

مة وإذا تقرر بعد آل ذلك أن المريض مناسب لعملية الزرع، يوضع على قائ •
 انتظار، حتى يتوفر له المعطي المناسب، آما يجب أن يكون البنكرياس ذاته مناسبًا

 .حسب تقدير األطباء

 ما يزرع البنكرياس أثناء العمل الجراحي ال ينزع بنكرياس المريض، وغالبًا •
، في الناحية اليمنى من أسفل البطن، وتوصل المأخوذ من المعطي الميت دماغيًا

الجديد مع أوعية المريض، وأما قناة البنكرياس فتفتح إما في أوعية البنكرياس 
  .األمعاء أو في المثانة

 في فصل زرع إذا تقرر زرع الكلية في الوقت نفسه، يتم زراعتها آما شرحنا سابقًا •
 .الكلية
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 ساعات، وإذا تقرر زرع الكلية 3عادة ما تستغرق عملية زرع البنكرياس حوالي  •
 .األمر عدة ساعات أخرىستغرق يه، في الوقت نفس

  أسابيع لالستشفاء)3 ـ 2(  منيبقى المريض بعد العمل الجراحي في المستشفى •
 .والنقاهة إال إذا حدثت مضاعفات

 
  : بعد العمل الجراحي العالجيالتدبير

يعتمد نجاح زرع البنكرياس في جزء آبير منه على المريض نفسه، فعليه أن يتابع  •
رفض، وذلك في المواعيد المقررة، وبالجرعات التي بانتظام أخذ أدوية منع ال
 .هذا الروتين سيستمر معه طول فترة حياته. توصف له من قبل األطباء

على المريض أن يتعلم قبل خروجه من المستشفى آل ما يتعلق بهذه األدوية، وآل  •
األعراض الجانبية التي يمكن أن تحدث منها، وأن يراجع األطباء إذا حدث أي 

 .. من هذه األعراض، فربما استبدلوا الدواء أو عّدلوا في الجرعاتإزعاج
يعطى للمريض عند خروجه من المستشفى مجموعة من اإلرشادات التي يجب أن  •

 .يّتبعها، تشمل نظام حياته، وأنواع غذائه، وربما ترتيبات تتعلق بعمله
ص سيحتاج المريض بعد الخروج إلى مراجعة المستشفى من أجل بعض الفحو •

الدموية الدورية، وربما تتكرر هذه الفحوص على فترات قصيرة في بادئ األمر، ثم 
 .تكون الفترات متباعدة بعد ذلك

  
  :زراعة البنكرياسكالت  ومشمضاعفات

 مضاعفاتزرع البنكرياس عملية جراحية آبيرة، وبالتالي يمكن أن تحدث بعض ال •
 . لخإتهابات، ة، مثل النزف أو االلالمشاهدة في مثل هذه الجراح

تمثل عملية رفض الزرع الهاجس األآبر لألطباء وللمريض، ويجب أن تمنع بكل  •
الوسائل الممكنة، وتعتبر النتائج جيدة هذه األيام مع استعمال مثبطات المناعة 

دوية طول عمر المريض بنظام ولكن تعتمد على أخذ هذه األ. بالمشارآات الحديثة
 .دقيق

 . من تعاطي هذه األدويةمضاعفات والكالتتحدث بعض المش •
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   تاسعالفصل ال

  زرع األمعاء

  :نبذة تشريحية
 في الجسم، ألنه يعتبر جهاز التموين الجهاز الهضمي من األجهزة الهامة جدًا

. يبدأ الجهاز الهضمي من الفم ثم البلعوم فالمريء فالمعدة. واإلمداد لسائر أعضاء الجسم
الطريق لتبدأ عملية الهضم، ولكنها بداية بسيطة، حيث يدخل الطعام من الفم ويمر بهذا 

ي يقدم إلى األمعاء بشكل أن دور المعدة األساسي هو احتواء الطعام وإعداده لك
  .تدريجي

عشرّي ، وهي مقسمة ثالثة أقسام؛ اإلثناتبدأ بعد المعدة األمعاء الدقيقة
(Duodenum) ثم الصائم ،(Jejunum) واللفائفي ،(Ileum) .اء الدقيقة هي أهم األمع

 يتم جزء في الجهاز الهضمي، حيث يتم فيها الجزء األآبر من هضم الطعام، ومن ثّم
  .ا امتصاص معظم العناصر المهضومةأيضًا فيه

تنتهي األمعاء الدقيقة عند صمام بينها وبين أول جزء من األمعاء الغليظة، ويطلق 
لغليظة من األعور، ثم القولون تتكون األمعاء ا.. عليه الصمام اللفائفي األعوري

لون يؤدي إلى انتهاء القو.. الصاعد، فالقولون المستعرض، وأخيرًا القولون النازل
  .المستقيم ثم الشرج

  
  :نبذة مختصرة عن وظيفة األمعاء

 المواد الكربوهيدراتية، والشحوم، ،يتكون الطعام من ستة عناصر أساسية هي
تهضم المواد الكربوهيدراتية في األمعاء . نات، والماء والمعادن، والفيتاميوالبروتينات،

ليسرين، جوتتحول إلى أحماض دهنية و تحول إلى الجلوآوز، وتهضم الشحوموت
   .وتينات وتتحول إلى أحماض أمينيةوتهضم البر

معظم عمليات الهضم تتم في األمعاء الدقيقة، من أول اإلثنا عشري، حيث ُيصب 
ساسية في هضم المواد العضوية، وُيصب فيها العصارة فيها عصارة البنكرياس األ
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يبدأ الهضم في اإلثنا . الصفراوية التي تساعد على الهضم، وخاصة المواد الدهنية
  .عشري، ولكن يكمل في الصائم، وما يبقى دون هضم يكمل في اللفائفي

عاء تجرى عملية الهضم من أجل تهيئة المواد الغذائية إلى الصورة التي يمكن لألم
أن تمتصها، وحينما يتم هذا اإلعداد للطعام، يتم امتصاص المواد المهضومة ابتداًء من 
الصائم، وحتى انتهاء اللفائفي، بحيث تنتقل العناصر العضوية المهضومة من لمعة 
األمعاء إلى داخل الدم، وتشمل مواد الجلوآوز، واألحماض األمينية، واألحماض 

لذلك أطلقنا على األمعاء جهاز .. لخإالعضوية والفيتامينات، الدهنية، بجانب المواد غير 
طع الجزء األآبر ن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش إذا قإالتموين واإلمداد، ويمكن أن نقول 

  .من هذه األمعاء
يصل إلى األمعاء الغليظة ما بقي من فضالت لم تمتص في األمعاء الدقيقة، وأهم 

صاص الماء، فكمية السوائل التي تفرز في الجهاز عمل يقوم به هذا الجزء هو امت
وتشمل السائل المعدي، وسائل العصارة )  لتر يوميًا8تقدر بحوالي (الهضمي آبيرة 

البنكرياسية، وعصارة الصفراء، والعصارة المفرزة من األمعاء الدقيقة، معظم الماء 
.. اء الغليظةالموجود في هذه العصارات يتم إعادة امتصاصه مرة أخرى في األمع

آما يحدث في مرض (ويمكن أن نتصور ماذا يحدث لو لم يعاد امتصاص هذا الماء، 
  ...، يصاب المريض بتجفاف شديد قد يؤدي إلى الوفاة)الكوليرا مثًال

  
  :وظيفة األمعاء تعتمد على ثالثة عوامل

 طول األمعاء •
 .سالمة الغشاء المخاطي، وسالمة األعصاب المغذية لألمعاء •
 دموية سليمة، بمعنى أن الشرايين التي تحمل الدم إلى األمعاء، واألوردة التي تغذية •

 .تخرج منها تعمل بشكل جيد
  

  :المعويلفشل لاألعراض والعالمات 
إذا فشلت األمعاء في أداء وظيفتها فمعنى ذلك أننا قطعنا خطوط التموين واإلمداد 

، والنمو والحياة  عناصر الطاقةعن جميع أعضاء الجسم، وبالتالي نكون قد منعنا جميع
بد من وجود وسيلة تمر الحياة لدى هؤالء المرضى، الحتى تسو. عن تلك األعضاء
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ُتؤمَّن بها العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويتم ذلك حتى يومنا هذا عن طريق 
  . )PN;utritionNarenteral P (  بالحقنالتغذية الوريدية

دي إلى الفشل المعوي أعراضه، وعالماته، لكل مرض من األمراض التي تؤ
واستقصاءاته الخاصة، ولكن آلها تشترك مع بعضها في آثير من المظاهر، مثل 

ر نقص التغذية ونقص النحول الشديد، وفشل النمو عند األطفال، واإلسهاالت، ومظاه
  .الفيتامينات

د ذاته إذا عوضت العناصر الغذائية عن طريق التغذية الوريدية، فهذا في ح
، حيث تغير هذه التغذية من نمط الحياة وتجعلها غير محتملة، فيكون مشكلة آبيرة جدًا
 طوال حياته لهذا النوع من التسريب الوريدي، بجانب التكلفة الكبيرة، المريض مرتهنًا

 التي ترافق هذا النوع من التغذية، مضاعفاتولكن األهم من ذلك آله حدوث بعض ال
 ومثل انسداد األوردة ج من دخول هذه المواد إلى الدم،ررة التي تنتمثل العدوى المتك

 خطورة يكون على الكبد حيث يحدث مضاعفاتعطى فيها التغذية، ولكن أشد التالتي 
  .ن التشحم الذي قد ينتهي بالتشمعنوع م

 يعتمدون في حياتهم على التغذية الوريدية، نسبة من، وليس آخرًا، وجد أن أخيرًا
، وفي بعض المرضى الذين يعانون من أنواع %60س سنوات، ال تتعدى ولمدة خم

  .%40 ال تتعّدى (SBS) متالزمة المعي القصيرخاصة من 
بمقارنة التغذية الوريدية مع وسيلة أخرى للمعالجة وهي زرع األمعاء، ُوجد أن 

من نوعية الحياة تختلف تمامًا، فقد أتاح الزرع الناجح لألمعاء أن يتخلص المرضى 
المعلقة بأوردتهم، وتسريب الغذاء عدة مرات في اليوم في دمهم، وتجعل  القثاطير

المرضى بعد الزرع يعيشون حياة طبيعية، يتذوقون فيها مباهج الحياة، ويكون النمو 
  .ماعية واألسرية بشكل جيد، ويمارسون نشاطاتهم االجتلديهم طبيعيًا

  
  :استطبابات زراعة األمعاء

زراعة األمعاء، اقتصر استطباب الزرع على المرضى في كير تفحينما بدأ ال
 مهددة للحياة من جراء التغذية الوريدية، مثل بداية تليف أو مضاعفاتالذين يعانون من 

، لم يعد يقتصر األمر على تلك  لكن حديثًا.لخإأو انسداد الخطوط الوريدية، تشمع الكبد، 
 في الفشل المعوي في بداياته، قبل أن الحاالت، وبدأ يتسع استطباب الزرع، وخاصة

يؤثر سلبًا على جسم المريض وصحته، والذي ساعد على ذلك تحسين وتطوير الوسائل 
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 ة التي تمنع رفض األمعاء، وأخيرًاالجراحية، وتطوير استعمال المشارآات الدوائي
  .ناية بالمريض بعد العمل الجراحيلتحسين الع

يات زرع األمعاء، يكون االستطباب آما في األطفال، حيث ُتجرى معظم عمل
سبق وذآرنا بسبب انشقاق جدار البطن الخلقي، وانفتال األمعاء، والتهاب القولون 

  .ألمعاء، وأسباب أخرى أقل حدوثًاا) انسداد(واألمعاء النخري، ورتق 
 لزرع األمعاء، الحوادث التي تؤدي إلى أما عند الكبار، فأآثر األسباب شيوعًا

 إلى جلطة في الشرايين المغذية لألمعاء ي واإلصابات الوعائية التي تؤد،عاءرضح األم
  .وأسباب أخرى أقل شيوعًا..  آرونوتموت جزء آبير منها، وداء

  
  :نبذة تاريخية عن زراعة األمعاء

رغم أن زراعة األمعاء تعتبر الوسيلة العالجية الشافية الوحيدة لألمراض المسببة 
 الذي ال عودة منه، إال أن التقدم في زراعة األمعاء آان أبطأ من للفشل المعوي النهائي

  .رع األعضاء األخرى ألسباب آثيرةمجاالت ز
تمت أول زراعة ناجحة لألمعاء مع الكبد في بتسبرج في الواليات المتحدة 

، لسيدة لديها فشل نهائي لوظيفة األمعاء، وقد عاشت هذه السيدة 1987األمريكية سنة 
وبعد . سبب إصابتها بنوع خاص من السرطان أشهر، ماتت بعدها ب6ية مدة بعد العمل

، تمت زراعة أمعاء معزولة وحدها من معٍط حي إلى مريض 1988سنة، أي في سنة 
 شهرًا، ُثم توالت بعد ذلك محاوالت إجراء تلك 56في ألمانيا، عاش بعد العملية لمدة 

  .عداد محدودةمسا وفرنسا، ولكن بأاألنواع من الزرع في الن
بعد التقدم الكبير في معالجة عمليات الرفض، والتي آانت أهم اختالط بالنسبة 
لزرع األمعاء، ازدادت بشكل ملحوظ عمليات زرع األمعاء بأنواعها المختلفة، ومنذ 

  .. عملية سنويًا في جميع أنحاء العالم)150 ـ 130( وصل عدد العمليات بين 2000عام 
  

  :رعمصادر األمعاء للز
معظم مصادر األمعاء، أو األمعاء باإلضافة إلى أحشاء أخرى، تؤخذ من معٍط 
ميت، ولكن في بعض الحاالت الخاصة، يمكن أخذ جزء من األمعاء من معٍط حي، 

حينما ُيختار .. وخاصة بين التوائم، إال أن هذه الحاالت تمثل نسبة قليلة من زرع األمعاء
ون هناك توافقًا من ناحية الزمر الدموية، ويكون  ميت، يجب أن يك أومعٍط سواء حي
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أن يكون هناك توافق هناك توافق بين حجم األمعاء بين اآلخذ والمعطي، ويفضل 
آما ُتجرى بعض الفحوصات األخرى التي تؤآد عدم وجود عدوى يمكن . نسيجي بينهما

 .)C و(Bأن تنتقل عن طريق الزرع، مثل فيروس اإليدز، وفيروس التهاب الكبد 
  .وفيروسات أخرى

  
  :اإلجراءات قبل وأثناء العمل الجراحي ونوع الزرع

حينما يراد معرفة صالحية مريض بالفشل المعوي النهائي لعملية الزرع، ُيجرى 
  :له تقييم شامل قبل أخذ مثل هذا القرار

مرض الذي أّدى إلى الفشل ، ويعرف بالتفصيل نوع الالتاريخ المرضيؤخذ ي .1
 .المعوي

 .رفة إذا آانت قد أجريت عمليات سابقة على البطن ونوعهايجب مع .2
تقييم وظيفة بعض األجهزة األخرى مثل الكلية والكبد لمعرفة إذا آان المريض في  .3

  لزرع هذه األعضاء في الوقت نفسهحاجة
معرفة الشكل التشريحي للجهاز الهضمي بالتفصيل عن طريق التنظير أو التصوير  .4

 .وعية العمل الجراحي أثناء الزرع على نالشعاعي، ألن ذلك سيؤثر
وُيعرف .. عرف إذا آان المريض مناسبًا للزرع أم غير مناسببعد التقييم الدقيق ُي

أي نوع من العمل الجراحي سيجرى له، ويوضع بعد ذلك على قائمة االنتظار لحين 
لعمل أما بالنسبة ل. توفر األمعاء، أو األمعاء واألعضاء األخرى المراد زراعتها

  : احتماالتةوجد ثالثتالجراحي ف
في هذا النوع : (Isolated Intestinal Transplantation)زرع األمعاء فقط  -1

زرع جزء من األمعاء الدقيقة فقط، وأحيانًا مع جزء من األمعاء الغليظة، أو ُي
 .ع أن يكون المعطي حيًا أو ميتًابدونها، ويمكن في هذا النوع من الزر

ُيجرى هذا : )(Liver Intestinal Transplantation الكبد زرع األمعاء مع -2
النوع من الزرع عادة عند األطفال، ويتم الزرع إما أخذ األمعاء والكبد آكتلة 
واحدة وزرعهما، أو ُيجرى الزرع على مرحلتين، من معٍط واحد أو من اثنين 

من معٍط ألمعاء وفص من الكبد مختلفين، وفي بعض المراآز أمكن أخذ جزء من ا
 .حي
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 Multi-Visceral) متعددة أخرى  حشويةزرع األمعاء مع أعضاء -3
Transplantation) : في هذا النوع من الزرع، تؤخذ معظم أحشاء الميت

ثنا عشري، وتزرع في المريض، وقد تشمل هذه األعضاء؛ المعدة، واإل
ا تتطلبه  الكلية والكبد، والكظر حسب موقد تتضمن أيضًا والبنكرياس، واألمعاء،

 .حالة المريض
 

  :معايير استطباب الزرع بشكل عام •
 . آبيرةمضاعفاتفشل معوي نهائي ال عودة فيه، مع وجود  -1
 .وجود عدوى مهددة للحياة ومتكررة بسبب التغذية الوريدية -2
 .انسداد اثنين أو أآثر من الخطوط الوريدية الرئيسية بسبب الخثرات -3
 . ال يمكن إصالحهد والماء بالجسمخلل في توازن الشوار -4
 .إصابة الكبد بالتشحم أو التشمع -5

 
  :معايير استطباب نوع الزرع •
  :زرع األمعاء فقط  ) أ

 مكن عالجهيغياب أي خلل وظيفي للكبد، أو خلل بسيط  •
 .في ضغط الوريد البابي) أو عدم وجود ارتفاع(ارتفاع بسيط  •

 
 زرع األمعاء مع الكبد  ) ب

 . أو شديدةإذا آان هناك إصابة آبدية مترقية، متوسطة •
 . فرط التخثرمتالزمةفشل معوي مع  •
 .إذا وجدت أورام معتدلة الخباثة في الكبد أو األمعاء •
 

  زرع األمعاء مع أعضاء أخرى  )ج
 .إذا آان هناك فشل ألآثر من عضو في البطن •
 .األمراض الوعائية مثل خثرة في الوريد الكبدي الرئيسي •
 .األمراض المسببة لفشل في حرآة األمعاء •
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  : بعد العمل الجراحي العالجيالتدبير
إن أهم شيء من ناحية العناية بالمريض في مثل هذه األنواع من الزرع، هو 
محاولة منع الرفض، والسبب المالحظ في التحسن في النتائج هذه األيام يعود للتقدم 
الكبير في معالجة الرفض باستعمال مشارآات من مثبطات المناعة وخاصة األنواع 

  .يثةالحد
يع، يتعلم بفي فترة النقاهة واالستشفاء في المستشفى، والتي قد تستمر عدة أسا

المريض آل ما يخص األدوية التي سيستعملها، ونظام أخذها، وجرعاتها، ومتابعة 
  .ها في الدم إذا احتاج األمر ذلكنسبت

يتعرض مرضى زراعة األمعاء أآثر من غيرهم للعدوى، وخاصة العدوى 
 وذلك بسبب استعمال مثبطات المناعة، وبالتالي يجب عمل آل االحتياطات الفيروسية،

  . وإذا حدثت، يجب معالجتها فورًالتجنب التعرض للعدوى،
  

  : زراعة األمعاءكالت ومشمضاعفات
 ...لخإ تهاباتلجراحي، مثل النزوف أو اال العمل المضاعفات -1
ئج تحسنت هذه النت عملية رفض الجسم لألعضاء المزروعة، ورغم أن امضاعفات -2

 .األيام، إال أن الرفض يظل هاجسًا يؤرق األطباء والمرضى
 . استعمال مثبطات المناعةمضاعفات -3
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