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ت�����ش��ك��ل الأم�����را������ض 

للمجتمعات  ه��اج�����ش��اً  ال�شرطانية 
الب�شرية ب�شكل عام ولقد ثبت اأن الكت�شاف 

امل��ب��ك��ر ل��ه��ذه الأم����را�����ض ي��ع��ط��ي خ���ي���ارات اأك���ر 
للعالج مما ي�ؤدي اإلى ارتفاع معدل ال�شفاء الكامل 
باإذن اهلل، والأورام الليمفاوية اأحد هذه الأمرا�ض، 

وقبل معرفة ماهية الأورام الليمفاوية علينا 
فهم ما ه� اجلهاز الليمفاوي.



يتكون اجلهاز الليمفاوي 
الأوردة  ت�شبه  التي  الليمفاوية  الأوعية  من 

الدموية، وتتفرع اإلى كل اأجزاء اجل�شم ومير عربها 
خاليا  يحمل  اللون  ع��دمي  �شائل  وه��و  الليمف�اوي،   ال�شائل 

الزائدة،  اخلاليا  وخملفات  اإف��رازات  يحمل  كما  املناعة،  جهاز 
ت�شمى  �شغرية  ع�شوية  غدد  يف  الليمفاوية  الأوعية  �شبكة  وتتجمع 
الغدد الليمفاوية التي بدورها تتواجد مبجموعات يف مناطق خمتلفة 
يعترب  كما  البطني  والتجويف  والرقبة  الإب��ط��ن  مثل  اجل�شم  من 

الطحال واللوز والغدة ال�شعرتية �شمن غدد اجلهاز الليمفاوي 
املهمة، وتقوم هذه الغدد بتخزين اخلاليا الليمفاوية والتي 

حدوث  نتيجة  الأورام  من  النوع  هذا  يف  تت�شرطن 
اختالل يف تكاثرها ومنوها ب�شكل �شاذ.

ما 
هو اجلهاز 
الليمفاوي؟



ثمة نوعان اأ�شا�شيان 
ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة هما  م���ن اخل���الي���ا 

اخل�اليا الب�ائية واخلاليا الت�ائية وكالهما 
الليمفاوية  الأورام  ون�ش�وء  للت�شرطن  ع�ر�شة 
التي ت�شنف ح�شب نوع اخلاليا امل�شابة �شواء 

خ�اليا  اأو  البائية  باخلاليا  ليمفاوية  اأورام 
ت�ائية.



�����ش����رط�
الليمفاوية )وهو  الغدد 

ي�شيب  ورم  هو  بالليمفوما(  ُيدعي  ما 
اجلهاز الليمفاوي يف اجل�شم  ويتمثل يف �شبكة من 

القنوات والغدد والأع�شاء ت�شبه �شبكة الأوعية الدموية 
والذي  الليمفاوي  ي�شمى  كثيف  �شائل  القنوات  يف  يجري 

يحتوي على خاليا دفاعية مهمتها الدفاع عن اجل�شم متر 
خالل �شريها بتجمعات ت�شمى الغدد الليمفاوية وهي عبارة 

ومنطقة  الرقبة  ويف  الإبطن  حتت  كروية  عقد  عن 
الأربية وداخل ال�شدر والبطن، وي�شمل اجلهاز 

واللوزتن  الطحال  اأي�شًا  الليمفاوي 
ونخاع العظم.

ماهو 
�سرطان 
الغدد 

الليمفاوية؟



ما هي اأ�شباب الليمف�ما؟
ال�شبب الأ�شا�شي لالإ�شابة باملر�ض ل يزال غري معروف ولكن هناك 

عوامل قد تزيد من احتمالية الإ�شابة به منها:
والوراثية. اجلينية  • ال�شطرابات 

فريو�شية. باأمرا�ض  • الإ�شابة 
املناعة. • نق�ض 

الأع�شاء. زراعة  مع  املناعة  جهاز  تثبيط  • اأدوية 
الكيميائي. العالج  اأو  لالأ�شعة  • التعر�ض 

• التعر�ض لفرتات طويلة للمبيدات احل�شرية واملواد الكيميائية.



ت���ن���ق�������ش���م 
ال��ل��ي��م��ف��وم��ا ع����ادة اإل���ى 

حتت  الن�شيج  �شكل  على  بناء  نوعن 
املجهر وهما:

ليمفوما. هودجكن  • غري  ليمفوما.   • هودجكن 
ما هي الأع��را�ض؟

املختلفة. اجل�شم  اأنحاء  يف  الليمفاوية  الغدد  • ت�شخم 
بالإمرا�ض. الإ�شابة  ي�شهل  املناعة باجل�شم مما  • نق�ض 

العرق. يف  الطبيعية  غري  • الزيادة 
الوزن. • فقدان 

احلرارة. درجة  يف  • ارتفاع 

ما هي اأنواع 
الليمفوما؟



اإذا 
اأ�����ش����ارت الأع���را����ض 

احتمال  اإلى  ال�شخ�ض  بها  ي�شعر  التي 
فعليه  الليمفاوية  ال��غ��دد  ب�شرطان  اإ���ش��اب��ت��ه 

املر�شي  التاريخ  عن  �شي�شاأله  الذي  مراجعة الطبيب 
وقد يجري له الفحو�شات الآتية:

املجهر. حتت  وفح�شها  الورم  من  عينة  • اأخذ 
املجهر حتت  وفح�شها  العظم  نخاع  من  عينة  • اأخذ 

عند احلاجة:
والكبد. الدم  وظائف  • فح�ض 

الطبقي. الإ�شعاعي  • الت�شوير 
عند  خا�ض  منظار  ا�شتعمال   •

احلاجة .

ما هي طرق 
الت�سخـــي�ص؟



ت����خ����ت����ل����ف 
اأنواع العالج ح�شب حالت 

املري�ض وقد تت�شمن:
اأدوية كيميائية  ا�شتخدام  الكيميائي: وهو  • العالج 

ال��ورم  حجم  وتقلي�ض  ال�شرطانية  اخلاليا  لقتل  خمتلفة 
والق�شاء عليه باإذن اهلل.

طريق  ع��ن  م��وّج��ه  مو�شعي  ع��الج  وه��و  الإ�شعاعي:  ال��ع��الج   •
ال�شرطانية  اخلاليا  قتل  بهدف  عالية  طاقة  ذات  اأ�شعة  ا�شتخدام 

عن طريق الأ�شعة يف املنطقة امل�شابة.
العالج  من  جرعات  اإع��ط��اء  ويت�شمن  املناعي:  العالج   •

لالأج�شام امل�شادة.
نخاع  زراعة  وهي  اجلذعية:  اخلاليا  زراعة   •

العظم مع عالج كيميائي مكثف.

ما هي اأنواع 
الــعالج؟



ه�������ن�������اك 
من  نوعًا   30 من  اأك��ر 

الليمفوما لكن التطور الذي طراأ على 
�شاهم  الأخ��رية  �شنوات  الع�شر  العالج خالل 

وطريقة  امل��ر���ض  على  ال�شيطرة  يف  فعال  ب�شكل 
عالجه ويجب مراعاة الآتي:

نوع الليمفوما نف�شها )هودجكن اأو غري هودجكن(.
مدى انت�شار املر�ض نف�شه يف اجل�شم.

�شحة وعمر املري�ض.

كيف 
يتم حتديد 

نوع العالج املتبع 
يف الليمفوما؟



وت�شخي�شه  املر�ض  ح���ل  املعل�مات  ومعرفة  الإط��الع 
وطرق العالج مع اللج�ء والت�كل على اهلل هي م�شدر 

الق�ة وجتعلك قادراً على م�اجهة املر�ض.
الأك��ر من  والأ���ش��دق��اء تقدم اجل��زء  العائلة  م�شاركة 

الدعم النف�شي.
اجل�شدية  ات  والتغيرّ النف�شية  لالآثار  النف�ض  جتهيز 
عن  وذل��ك  للعالج  نتيجة  املظهر  على  تطراأ  قد  التي 
طريق �ش�ؤال الطبيب واملثقفة ال�شحية عن مثل هذه 
ات وحماولة التكيرّف معها مع العلم اأنها م�ؤقتة  التغيرّ

وعند ت�قف العالج تع�د اإلى احلالة الطبيعية.
ن�شبة  من  ال�شرطان  لأم��را���ض  املبكر  الكت�شاف  يزيد 
ال�شفاء الكامل باإذن اهلل، و�شرطان الأورام الليمفاوية 

اأو الليمف�ما اأحد هذه الأمرا�ض.

ن�سائح 
توعية:


