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 lymphomaاللمفوما                                    

 

ومنطقه    cortexعقده ملفاويه  . العقده اللمفاويه  تتكون من منطقه القشر    600  -  500يحوي جسم االنسان  

   Bتنشأ الخاليا اللمفاويه في نقي العظم حيث تنضج خاليا      medullaومنطقه اللب     paracortex قرب القشر  

 فتهاجر الى التيموس حيث تنضج  .    Tفي نقي العظم اما الخاليا 

البائيه  - الخاليا  اما  منتشر  بشكل  القشر  قرب  منطقه  في  اللمفاويه  العقد  في  تتوضع  التائيه  الخاليا 

 الخاليا التائيه   العقد اللمفاويه الخاليا  البائيه اكثر من ب  فتتوضع في الجريبات القشريه  . 
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تكاثر غير طبيعي للخاليا اللمفاويه في االعضاء اللمفاويه )غالبا يبدا في العقد اللمفاوية( بشكل كتل     اللمفوما 

باملخاطية   امللحقة  اللمفاوية  النسج  او  الطحال  في  تشاهد  ان  يمكن  ،كما  منعزلة  الجهاز    في   MALTخلوية 

   ( )الطور االبيضاض ي  ئيالهضمي . اذا انتشرت اللمفوما الى نقي العظم تسمى ملفوما داخلة الى الطور اللوكيميا

هناك   كان  اذا  يعتبر    لوكيمياوبالعكس  اللمفاويه   العقد  الى  الى    انتشار  ذلك  وانتشرت  النقي  لوكيميا  خارج 

، لوكيميا  اصل  من  ملفوما  واضح   ويدعى  غير  واللوكيميا  اللمفوما  بين  الفاصل  الخط  فان  تماما    وعمليا 

حيث يمكن لكليهما ان يسبب زياده كبيره في كريات الدم البيض في مرحله ما  .اللمفومات شائعة عند الذكور  

 اكثر من االناث  . 

 :    اسباب اللمفوما •

 خلل في املورثات والصبغيات ) طفرات جينيه( .   -1

 بعض االمراض املزمنه مثل الداء الزالقي االنتان بامللويه البوابيه   .   - 2 

 بعض  الفيروسات مثل فيروس ابشتاين بار  .  -  3

 اعراض اللمفوما   •

 ضخامه عقد ملفاويه غير مؤمله  وتكون خفيفه او كبيره .   -1 -

 ترفع حراري .   -2 -

 تعرق ليلي  .   -3 -

 نقص الوزن والشهيه ووهن  عام . -4 -

 حكة جلدية . -5 -

حوالي   حاليا  مراحل    105يوجد  في  ما  ملفاويه  لخليه  مرحله  حساب  على  منها  كل  ينشأ  اللمفوما  من  نوع 

 اللمفوما يعتمد على الشكل املورفولوجي واملناعيات ) تلوين مناعي ( ودراسة الصبغيات  تطورها وتشخيص 

cytogenetics   و التدفق الخلويflowcytometry     . 

 اده تصنف الى قسمين رئيسيين  : ملفوما هودجكن و ملفوما ال هودجكن . اللمفوما ع

 Hodgkin lymphoma  ملفوما هودجكن   •

مع اعداد قليله من خاليا ورمية  تسمى خاليا ريد    ة ااملفاويةجربكز اال ايتكون من تكاثر الخاليا البائيه في مر 

خاليا التهابيه  .  خليه ريد ستيرنبرغ   هي خليه بائيه  مع وخاليا هودجكن    reed- Sternberg cellsستيرنبرغ   
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طرأ عليها طفرات ادت لتغير شكلها حيث تاخذ شكل خليه كبيره نسبيا تحوي نواتين متقابلتين وكل خليه  

 .   owl eyeحامضيه كبيره محاطه بهاله نيره تعطي منظر عين البومه   تحوي نويه 
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يصيب العقد اللمفيه بشكل متدرج وغالبا يبدا بالعقد اللمفيه الرقبيه ثم ينتشر لعقد املنصف والبطن  

اي   املقابل  الطرف  تنشا على حساب  والي  التي  لتمييزها عن ملفوما الهودجكن   يفيد  العقد املركزيه وهذا 

  45سنه وذروة ثانيه بعد ال    25  -  10العقد املحيطيه وتكون اكثر انتشارا  . لهذا املرض ذروتين عمريتين من  

 سنه . 

 ملفوما هودجكن يتكون من نمطين اساسيين  :   

   .  النمط الكالسيكي ويتضمن اربعه انواع  -

 النمط غير الكالسيكي  .  -

 non  Hodgkin lymphoma  ملفوما  الهودجكن •

 تشكل نسبه حدوث اعلى من ملفوما هودجكن وتصنيفها يعتمد على عده معايير :  

الى ثالثه اقسام  هادئه      حسب خطورتها  -1 وعدوانيه بشده     aggressiveعدوانيه     indolent: تقسم 

highly aggressive   . 

 :  وتنقسم الى :  حسب  خاليا املنطقه التي تنشا منها  في العقد اللمفاويه  -2

  follicular lymphomaاللمفوما الجريبيه   -1
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  mantle cell lymphomaالردائية   ملفوما الخاليا  -2

    marginal cell lymphomaملفوما الخاليا الهامشيه  -3 

 :    حسب حجم الخليه -3

  small cell lymphomaملفوما الخاليا الصغيره    -

  large cell lymphomaملفوما الخاليا الكبيره   -

    مقاربه املريض لتشخيص اللمفوما •

 قصه مرضيه   -

 فحص سريري و كشف الضخامه العقديه والكبد والطحال   -

    .فحوص مخبريه : فحص دم عام وصيغه -

و   - اللمفوما  انتشار  درجه  لتحديد  العظم  نقي  خزعه  و  بزل  ملفاويه  عقد  رحالن  اخزعه  و  ورمية  سمات 

 بروتينات املصل  . 

 الرنين املغناطيس ي .تصوير ب -تصوير مقطعي  -فحوص شعاعيه : صوره بسيطه للصدر والبطن  -

 :  االنذار •

وهناك    لسنوات  تستمر  و  بطيء  وسيرها  انذارها جيد  انواع  فهناك  اللمفوما   نوع  بشده حسب  مختلف 

 انواع اخرى انذارها س يء ومده حياه املريض بعد التشخيص قصيره  .

 

 leukemiaاللوكيميا                                                 

على    ينشا    ، املحيطي  الدم  الى  ينتشر  ثم  العظم  نقي  في  يبدا  ورم خبيث  هي   ) )اللوكيميا  الدم  ابيضاض 

 حساب السلسلة النقويه الحمراء والسلسلة اللمفاويه البيضاء.

تنتج اللوكيميا عن طفره تؤدي الى توقف تمايز الخاليا الدمويه في مرحله مبكره وبالتالي    االليه االمراضيه  

مر في التكاثر الشديد بدون تمايز مما يؤدي الى امتالء نقي العظم بهذه الخاليا الشاذه الغير ناضجه  تست
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الدم  وتسبب املناعه  -)فقر  في  املتكرره    -نقص  االنتانات  مثل  اللوكيميا  اعراض  تظهر  وبالتالي    ) نزوف 

ت، والتعب والضعف لقله  واملعندة بسبب قله الكريات البيضاء الطبيعيه، والنزوف بسبب قله الصفيحا

بالخاليا   النسيج  ارتشاح  عن  ناتجه  املوضعيه   وتاثيرات  الطحال  لضخامه  باالضافه  الحمراء،    الكريات 

الحمى نقص شهية    مثل  واعراض جهازيه  النقويه(  السالله  لوكيميا  في حاله  اللثة)  الورميه مثل ضخامه 

 ونقص الوزن  . 
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 الفحوصات الالزمه  •

 .   CBCفحص دم عام وصيغة    -

 فيلم دم .  -

 خزعه نقي العظم.-

     flowcytoetryالتدفق الخلوي   -

 الدراسه الصبغيه )الكروموزومات(. -

 التالق املناعي.     -

 معقد وتقسم الى :  تصنيف اللوكيميا

 ابيضاض دم حاد  يقسم الى قسمين : -1

 الدم اللمفاوى الحاد . ابيضاض  -

 ابيضاض الدم النقوي الحاد :  ويقسم الى سبعه انواع .  -

 ابيضاض الدم املزمن ينقسم الى : -2
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 ابيضاض الدم اللمفاوي املزمن .  -

 ابيضاض الدم  النقوي املزمن .  -

 شعر الخاليا  .ابيضاض دم م  -

 يختلف كثيرا حسب نوع االبيضاض .   التطور واالنذار

 


