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 والدم الخاد الليمفاوي الدم سرطان                      

 

. فرعيٌ وأنواع أنواع عدة وهناك. العظام ونذاع البيضاء الدم ذّيا سرطان هو الدم سرطان

 الٍ الخيدات أو بالمخببٌ المسماة البيضاء الدم ذّيا تتخول  السرطان من النوع هذا فً

 .سرطانيٌ ذّيا

 

 الدم وسرطان الدم ذّيا

 

 يكون و. العظام من اللين الداذلً الجزء هو و. العظام نذاع فً الدم ذّيا الجسم يكون

 و. الجذعيٌ الذّيا تسمٍ ذّيا من الدم ذّيا تتكون.  الخاجٌ خسب الدم ذّيا الجسم

 الصفاُد َ الخمراء الدم ذّيا: مذتلفٌ أنواع أربعٌ من واخدة إلٍ الجذعيٌ تتطورالذّيا

 .البيضاء الدم ذّيا من مذتلفٌ أنواع أو َ الدمويٌ

 

 تسمٍ البيضاء الذّيا من يالكثير العظام ونذاع يكون  َ الخاد النذاعً الدم سرطان فً

 .المخببٌ الذّيا أو خيدات ذّيا

 ..صخيد بشكل تعمل ِ و التكوين مختملٌ غير تكون الجديدة الذّيا هذه و

 

 الجسم فً اللوكيميا يؤثر كيف

 

 دم ذّيا علٍ يختوي الجسم كان إذا و. العدوى مكافخٌ علٍ البيضاء الدم ذّيا تساعد

 التذلص صعوبٌ تزداد كما. تزداد العدوى علٍ الخصول تاختماِ فان طبيعيٌ غير بيضاء

 .العدوى من

 الطخال) الليمفاوي الجواز من أجزاء فً الطبيعيٌ غير البيضاء الدم ذّيا تتراكم أن يمكن

 .الكبد وفً( الليمفاويٌ والغدد

 وجود عدم الٍ يؤدي مما العظام نذاع فً اكتظاظ يخدث البيضاء الدم ذّيا زيادة خال فً

 المعدل من أقل عدد وجود الو بدوره يؤدي قد مما. الدم ذّيا من أذرى ألنواع كافيٌ مساخٌ
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 .الدمويٌ والصفاُد الخمراء الدم للذّيا الطبيعً

 

 وأسبابوا المذاطر :الخاد الليمفاوي الدم سرطان

 

 الدم سرطان من اشيوع اِكثر النوع هو هذا ولكن. عموما نادر الخاد الليمفاوي الدم سرطان

 معظم يسبب الذي ما نعرف ِ نخن. اإلناث من الذكور فً شيوعا أكثر يعد و. األطفال عند

 .الذطر من تزيد قد التً العوامل بعض هناك ولكن. الدم سرطان خاِت

 

 وكان. اإلشعاع من عاليٌ لمستويات التعرض هو من المعروف الوخيد الرُيسً الذطر عامل

 المستويات من أعلٍ مستويات يسجلون اليابان فً الذريٌ القنابل انفجارات من الناجون

 .الدم سرطان من العاديٌ

 َ يٌالماض الكيمياًُ والعّج َ البنزين لمادة التعرض تشمل المختملٌ الذطر عوامل من و

 .فيروس يسببى السرطان من جدا نادر نوع هنالك و الوراثيٌ األمراض بعض

 

 الخاد الليمفاوي الدم سرطان عن الكشف

 

 الدم سرطان علٍ المبكر للكشف طريقٌ تتوفر ِ خاليا

 الخاد الليمفاوي الدم سرطان أعراض

 

. باِنفلونزا اصبت قد كنت لو كما تشعر قد و الوضوح بعدم األعراض من العديد تتسم 

  المختملٌ األعراض وتشمل

 

 عام ضعف• 

  بالتعب الشعور• 
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 (الخمٍ) الخرارة درجٌ فً ارتفاع• 

 الوزن فقدان• 

 متكررة التوابات• 

 بسوولٌ نزيف أو الكدمات زيادة•

 البراز أو البول فً الدم• 

 المفاصل أو العظام فٍ ألم• 

 التنفس ضيق• 

 الخدوث نادر أمر وهذا -- الليمفاويٌ الغدد انتفاخ• 

 الطخال أو الكبد تورم من يخدث هذا و البطن فً اِرتياح وعدم باِمتّء الشعور• 

 

 و الطبيعيٌ البيضاء الذّيا قلٌ و الطبيعيٌ غير البيضاء الدم ذّيا زيادة األعراض هذه سبب

 سرطان يعانً ِ األعراض هذه لديى من معظم ولكن .الدمويٌ والصفاُد الخمراء الدم ذّيا

 .الدم

 

 (البيضاء الذّيا من نوع" )ت"  ذّيا فً المؤثر الدم سرطان

 

 قد أنى أو. الصدر وسط فً اللمفاويٌ الغدد تورم فً التسبب السرطانيٌ "تً" ذّيال ويمكن

 فً سببي مما َ الوواُيٌ القصبٌ علٍ تورمال يضغط وقد. تتضذم الرقبٌ فً التوتٌ غدة جعل

 هذا يؤدي و.الرأس من الدم تخمل التً األوردة علٍ الضغط يمكن أو. والسعال لتنفسا ضيق

 .والذراعين والعنق وجىال اخمرار و انتفاخ الٍ يؤدي مما  الدمويٌ اِوعيٌ فً الضغط

 

 الخاد الليمفاوي الدم سرطان أنواع

 

  أيضا الٍ القسمان يتفرع و.  والليمفاوي النذاعً - نوعين الٍ الدم سرطان األطباء يقسم

 .فرعيٌ مجموعات
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 الذّيا نوع علٍ يعتمد نظام وهو. العالميٌ الصخٌ منظمٌ نظام الغالب فً األطباء يستذدم

 والتنبؤ العّج ذطٌ تخديد علٍ األطباء يساعد النظام هذا. سرطانيٌ أصبخت التً اللمفاويٌ

 :مذتلفٌ فرعيٌ أنواع ثّثٌ هناك. العّج نجاح مدى

 

 من 7 بمعدل البالغين فً شيوعا اِكثر النوع هو: النمو مكتملٌ الغير" ب" ذّيا سرطان• 

 خاِت 01 أصل

 ذاصٌ جينيٌ تغيرات بتخديد النوع هذا تعريف يتم --: النمو المكتملٌ" ب" ذّيا سرطان• 

 فً شيوعا وأكثر الشباب علٍ ؤثري أن المرجد من: النمو مكتملٌ الغير" ت" ذّيا سرطان• 

 الرجال

 

 السرطان نوع لتخديد المجور الذاص اللوكيميا ذّيا الٍ األطباء ينظر

 أنواع من مزيح

 

 هذا يسما و. الخاد الليمفاوي الدم وسرطان النذاعً من مزيجا الدم سرطان يكون قد

 .النوع الثناًُ الدم بسرطان

 

 الدم؟ سرطان اذصاًُ أرى أن نبغً هل

 

 و. عدمى من الدم سرطان لديى يكون قد من تخديد العام الطبيب علٍ الصعب من يكون وقد

 إجراء الطبيب بامكان. العّج نجاح فرص لزيادة بسرعٌ المرض تشذيص الموم من لكن

 الطبيب علٍ ينبغً الخاد النذاعً الدم سرطان عّمات تظور النتاُح كانت إذا. للدم فخص

 .الفور علٍ الدم أذصاًُ إلٍ التخويل
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 الخاد الليمفاوي الدم سرطان عن لطبيبك أسُلٌ

 

 لدي؟ الدم سرطان من نوع هو ما• 

 لً؟ بالنسبٌ هذا يعنً ماذا• 

 الخاد؟ النذاعً الدم سرطان لدي كان إذا ما معرفٌ يمكنك كيف• 

 آذر؟ شذص أي من الخاد النذاعً الدم سرطان للخصول اختماِ أكثر أنا• 

 للخصول اختماِ أكثر أننً يعنً هذا هل. اللوكيميا من يعانً عاُلتً فً ما شذص كان• 

 عليى؟

 الخاد؟ النذاعً الدم سرطان شيوع مدى ما• 

 لدي؟ أعراض يسبب أن يمكن ماذا• 

 ؟ اذتبارات أي إلٍ بخاجٌ أنا هل• 

 متذصص؟ أرى أن أينبغً• 

 


