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ّاللمفومة الالهودجكينية

ّ	�ما اللمفومة الالهودجكينية؟
اللمفومة الالهودجكينية )Non-Hodgkin lymphoma، NHL( هي 

مجموعة سرطانات في الجهاز اللمفي تتغير فيها الخاليا البائية أو الخاليا 
التائية أو الخاليا القاتلة الطبيعية )NK( في الجهاز اللمفي وتنمو خارج 

السيطرة، مشكلة ورما في بعض األحيان. ولمفومة الخلية البائية هي النوع 
األكثر شيوعا من اللمفومة الالهودجكينية. بينما تعد لمفومة الخاليا التائية 

أقل شيوعا، ولمفومة الخاليا القاتلة الطبيعية نادرة نسبيا. وبسبب كثرة 
األنواع الرئيسية واألنواع الفرعية للمفومة الالهودجكينية، من المهم معرفة 

التشخيص الدقيق.
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	�ما وظيفة الجهاز اللمفي؟
يتكون الجهاز اللمفي من أنابيب رفيعة ومجموعات من األعضاء الصغيرة 

أشبه بحبات الفاصوليا تسمى العقد اللمفية موجودة في كامل الجسم. يحمل 
الجهاز اللمفي "اللمف"، وهو سائل شفاف يحتوي على نوع من خاليا 

الدم البيضاء تسمى اللمفاويات والتي يساعد على مكافحة العدوى. ونظرا 
لوجود األنسجة اللمفية في أغلب أجزاء الجسم، فمن الممكن أن تبدأ اإلصابة 

باللمفومة الالهودجكينية في أي مكان تقريبا.
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	�ما المقصود بالمرحلة التي وصل إليها المرض؟
التقسيم إلى مراحل هو وسيلة لوصف مكان السرطان، وما إذا كان قد انتشر أم ال أو مكان انتشاره، وما إذا كان يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم أم ال. توجد 4 مراحل من 

اإلصابة بهذا المرض: من المرحلة 1 إلى المرحلة 4. كما توصف حالة اللمفومة الالهودجكينية بمدى سرعة نمو السرطان: كسول )بطيء النمو( أم عدواني )سريع النمو(. ويستخدم 
مقياس اسمه المؤشر اإلنذاري الدولي )International Prognostic Index، IPI( للمساعدة على التنبؤ بنجاح عالج أورام اللمفومة العدوانية. تعرف على مزيد من المعلومات عن 

.www.cancer.net/nhl اللمفومة الالهودجكينية على الموقع اإللكتروني
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ّ	�كيف تعالج اللمفومة الالهودجكينية؟ َ ُ
يعتمد عالج المرض على نوعه الرئيسي ونوعه الفرعي والمرحلة التي وصل إليها، واآلثار الجانبية المحتملة، والحالة الصحية العامة للمريض. يمكن أن يكون االنتظار اليقظ 

خيارا لبعض مرضى اللمفومة بطيئة النمو أو الكسولة الذين يتمتعون بصحة جيدة وليست لديهم أية أعراض. العالج الكيميائي هو العالج األساسي. وأحيانا ما يوصف العالج 
اإلشعاعي بعد العالج الكيميائي أو خالله، بحسب النوع الفرعي. قد يشمل عالج المرض المعالجة المناعية/المستهدفة، مثل األجسام المضادة وحيدة النسيلة مع أو بدون العالج 

الكيميائي، أو أدوية اقتران العقار بالجسم المضاد، أو المعالجة المناعية اإلشعاعية، أو عالج الخاليا التائية بمستقبل المستضد الخميري )CAR(. ومن الممكن أيضا دراسة زراعة 
الخاليا الجذعية/نقي العظم. والتجارب السريرية خيار يمكن دراسته للعالج والرعاية لكل مراحل السرطان. تحدث مع طبيبك عن جميع خيارات العالج. يمكن تقليل اآلثار الجانبية 
لعالج اللمفومة الالهودجيكينة أو التحكم فيها بمساعدة فريق الرعاية الصحية المتابع لحالتك. وهو ما يعرف بالرعاية الداعمة أو الرعاية التلطيفية، وهي جزء مهم من الخطة الكلية 

للعالج.
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ّ	�كيف يمكنني التأقلم مع اللمفومة الالهودجكينية؟
يعد استيعاب خبر التشخيص بالسرطان والتواصل مع فريق الرعاية الصحية المتابع لك جزءا مهما من عملية التأقلم. ومن الخطوات المهمة األخرى: طلب الدعم، وتنظيم 

معلوماتك الصحية، والتأكد من إجابة كل أسئلتك، والمشاركة في عملية اتخاذ القرار. تحدث مع فريق الرعاية الصحية عن أي مخاوف تثير قلقك. ويمكن لفهم مشاعرك ومشاعر 
القريبين منك أن يفيد في إدارة التشخيص والعالج وعملية الشفاء.

ASCO ANSWERS هي مجموعة من المواد التثقيفية للمرضى معتمدة من اختصاصيي األورام أعدتها الجمعية األمريكية 
لطب األورام )ASCO( للمصابين بالسرطان ومن يقدمون لهم الرعاية.

ً ً ُ
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أسئلة يمكنك طرحها على فريق الرعاية الصحية
التواصل المنتظم مهم التخاذ القرارات المستنيرة بخصوص رعايتك الصحية. احرص على حضور شخص 

معك إلى مواعيدك لتدوين المالحظات. فكر في طرح األسئلة التالية على فريق رعايتك الصحية:

	�ما نوع اللمفومة الذي أعاني منه وما نوعه الفرعي؟

	�هل يمكنك أن تشرح لي تقريري المرضي )نتائج الفحص المختبري(؟

	�ما المرحلة التي وصلت إليها اللمفومة؟ وما الذي يعنيه هذا؟

	�هل يمكن أن تشرح لي خياراتي العالجية؟

	�ما التجارب السريرية المتاحة لي؟  أين تجرى، وكيف أعرف المزيد عنها؟

	�ما خطة العالج التي توصي بها؟ ولماذا؟

	�ما الهدف من كل عالج؟ للقضاء على اللمفومة، أم لمساعدتي على التحسن، أم لكليهما؟

	�من سيشارك في فريق عالجي، وماذا يفعل كل عضو؟

	�هل أنا بحاجة لبدء العالج فورا؟

	�كيف سيؤثر هذا العالج على حياتي اليومية؟ هل سأتمكن من العمل والتمرن وأداء أنشطتي المعتادة؟

	�هل سيؤثر هذا العالج على خصوبتي، مثل قدرتي على الحمل أو اإلنجاب؟

	�ما اآلثار الجانبية طويلة المدى األخرى التي قد تصاحب عالج السرطان الذي أخضع له؟

	�ما اختبارات المتابعة التي سأحتاج إلى إجرائها وما وتيرتها؟

	�إذا ساورني قلق بخصوص إدارة تكاليف رعاية السرطان، فمن بإمكانه مساعدتي؟

	�أين يمكنني الحصول على دعم نفسي لي وألسرتي؟

	�من الذي يجب علي االتصال به إذا خطر ببالي سؤاال أو واجهتني مشكلة؟
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مصطلحات مهمة

الخلية البائية: خلية دم بيضاء تصنع أجساما مضادة
لمكافحة المرض

زراعة الخاليا الجذعية/نقي العظم: إجراء تستخدم فيه
خاليا عالية التخصص، تعرف بالخاليا الجذعية المكونة 

للدم، لعالج السرطان

الخزعة: أخذ عينة من النسيج ثم فحصها تحت مجهر 
لفحص خاليا السرطان

العالج الكيميائي: استخدام العقاقير لتدمير خاليا 
السرطان

اختصاصي أمراض الدم: طبيب متخصص في عالج 
مشكالت الدم

المعالجة المناعية: عالج مصمم لتحفيز الدفاعات 
الطبيعية للجسم لمحاربة السرطان

 العقدة اللمفية: عضو صغير يشبه حبة الفاصوليا 
يكافح العدوى

الخاليا القاتلة الطبيعية )NK(: خلية دم بيضاء تدمر
الفيروسات والخاليا المصابة وبعض خاليا السرطان

اختصاصي األورام: طبيب متخصص في عالج 
السرطان

العالج اإلشعاعي: استخدام أشعة سينية عالية الطاقة 
لتدمير خاليا السرطان

الخلية التائية: خلية دم بيضاء تكافح المرض مباشرة

 تعرف على مزيد من األسئلة التي توجه إلى فريق الرعاية الصحية على www.cancer.net/nhl. للحصول على قائمة رقمية باألسئلة، نزل تطبيق الجوال المجاني 
.www.cancer.net/app من Cancer.Net

أعدت ورقة الحقائق هذه الجمعية األمريكية لطب األورام )ASCO( وحقوق الطبع والنشر © لعام 2019 تعود للجمعية. جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم. لم تشارك في إعداد هذا المحتوى أي جهة راعية. وال يعني ذكر 
أي شركة أو منتج أو خدمة أو عالج المصادقة عليها من الجمعية األمريكية لطب األورام )ASCO( أو من مؤسسة ®Conquer Cancer، وهي إحدى المؤسسات التابعة للجمعية. ويتحمل الطبيب المعالج أو غيره من مقدمي الرعاية 

الصحية مسؤولية تحديد الجرعات المناسبة من الدواء وأفضل عالج للمريض استنادا إلى خبرته الخاصة ومعرفته بحالة المريض.  جمعية ASCO ليست مسؤولة عن أية إصابة أو ضرر يقع على األشخاص أو الممتلكات ينشئ بسبب 
أو يرتبط باستخدام صفحة المعلومات أو أي خطأ أو سهو فيها. المعلومات الواردة في مواد تثقيف المرضى التي تقدمها جمعية ASCO ليست مذكورة كنصيحة طبية أو كبديل الستشارة الطبيب. ينبغي على المرضى الذين لديهم أسئلة 

تتعلق بالرعاية الصحية أن يتصلوا أو يراجعوا طبيبهم أو مقدم رعاية صحية آخر فورا، ويجب أال يهملوا النصيحة الطبية المهنية، أو يؤخروا طلبها، بسبب المعلومات الواردة هنا.  تعتقد جمعية ASCO أن جميع قرارات العالج يجب 
.)Cancer.Net )www.cancer.net اتخاذها بالتشاور بين المرضى واألطباء. وتشهد أساليب تشخيص أمراض السرطان وعالجها والوقاية منها تطورا مستمرا. ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

.www.cancer.net/estore اختصاصيو الرعاية الصحية: لطلب مزيد من النسخ المطبوعة، يرجى االتصال على الرقم 3508-273-888 أو زيارة  الموقع اإللكتروني
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