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ات واسعة يف جمال التطور الطيب ، حىت استطاع و العلوم الطبية على اختالف أهدافها وختصصاا خط حققت

  .األطباء معاجلة ما كان يف منتهى الصعوبة عند القدامى 

وجب على العلماء التعرف على  جلميع خاليا اجلسم ،ونظرا ألمهية الدم واعتباره كعنصر أساسي وضروري 

  .خمتلف األمراض املتعلقة به وبالتايل حتديد العالج هلا 

الزال داء السرطان حيصد أرواح اجلزائريني بنسب متزايدة زادت من خماوف وقلق املختصني، لدرجة دق فيها األطباء و 

السرطان حتت إشراف وزارة الصحة  يف اجلزائر ناقوس اخلطر وشرعوا يف اإلعالن عن أول خمطط وطين ملكافحة داء

ومسامهة الكثري من اجلمعيات الناشطة يف اال الصحي واالجتماعي للحد من الوفيات النامجة عن هذا الداء اخلبيث 

 .الذي يعترب أول قاتل لألنفس باجلزائر

الثدي، وهذا نساء مصابات بسرطان  10جزائريا ميوتون كل يوم بسبب مرض السرطان منهم  50 حيث أن حوايل

بسبب انتشار وترية اإلصابة ذا الداء من جهة، والظروف املتخلفة للتكفل باملرضى باملستشفيات واملراكز اخلاصة، 

أن جمهودات الدولة للتكفل ذه الشرحية تبقى حربا على ورق رغم األموال املعتربة اليت رصدت لبناء املراكز  يف حني

بقى ناقصة ومنعدمة متاما يف الكثري من الواليات، خاصة منها النائية، حيث يضطر اخلاصة للتكفل باملرضى، واليت ت

مرضى السرطان يعانون أيضا جراء  جند أناملرضى إىل قطع مئات الكيلومرتات للعالج بالعاصمة، ويف هذا اإلطار 

وفر الدواء بشكل نسيب وكذا النقص الفادح واالنقطاع املتكرر للعالج وظروف كارثية يف االستقبال، فعلى الرغم من ت

. العالج الكيميائي يف الفرتة األخرية  

سلبية للتأخر الكبري املسّجل يف مواعيد العالج الكيميائي للمرض، بسبب الضغط تبقى االنعكاسات إال أن 

حالة ألف  35الكبري على مخسة مراكز فقط منتشرة عرب الوطن، ما يزيد من معاناة املصابني، كما أنّه من بني 

ألف منها تتطلب العالج باألشعة، يف حني ال ميكن يف الوقت احلايل التكفل  28سرطان جديدة تسجل كل سنة، 

  .وحدة جديدة للتكفل جبميع احلاالت 60إال بثمانية آالف حالة فقط، ما يستدعي إنشاء 
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ما هو  علىا نتساءل هذا سوف نتطرق إىل دراسة مرض سرطان الدم ، وهذا ما جيعلنويف موضوعنا املتواضع 

  مرض سرطان الدم ؟ 

هو مرض يصيب األطفال والكبار على حد سواء لكن هذا املرض ميكن حاليا معاجلته أو متديد عمر املصاب 

وكيف تشخص هذه األمراض ؟ وكيف وما هي مكوناته وأنواعه   هل يتواجد بأشكال خمتلفة ؟ فبالتايلإىل حد ما ،

زيادة عدد كريات الدم البيضاء ال يعين بالضرورة زيادة اإلصابة بسرطان الدم ، ألا قد  تعاجل ؟ وجتدر اإلشارة إىل أن

تصنف سرطانات الدم سواءا كانت حادة أو مزمنة حسب منط . تكون ناجتة عن إصابة بكتريية أو فريوسية متنوعة 

  .اوية أصلية ، أو خناعية أصلية مزمنة ملفاوية أصلية ، أو خناعية أو حادة ملف: الكريات البيضاء املصابة إىل 

اإلنسان ، ولكن مع ذلك هناك أعمار خمتلفة لكل نوع من أنواع تصيب أنواع سرطان الدم خمتلف أنواع أعمار 

طان الدم احلاد خاصة اللمفاوية منها ، والسن املتوسط للسرطانات النخاعية ، سر هذه السرطانات ، سن الطفولة ل

 .اللمفاوية وسن الشيخوخة للسرطانات 

على عينات ألعراض العيادية وللخاليا اخلبيثة لإن العالجات احلالية تقود غالبا إىل التأكد من اإلختفاء الواضح 

مقتطفة من دم أو خناع عظم املريض ، إن مخود املريض الكامل هو إذن غياب املرض وهذا يستدعي مراقبة حالة 

السكانري ، خمطط النخاع العظمي ، الرحالن : طريق استخدام  الكتلة السرطانية يف زمن معني واليت تتم عن

أما الشفاء من املرض % 50الكهربائي ، التثبيت املناعي ، ومخود املرض اجلزئي يعين إخنفاض الكتلة السرطانية إىل 

غري هذا يعين الزمن الذي ايته مريض يف طور اخلمود الكامل لن ينتكس بعدها ، يتفهو عبارة عن مفهوم إحصائي 

  .سنوات عالج يف حالة سرطان الدم احلاد  03حوايل : مثال . الزمن من مرض دموي إىل آخر 

فتقنيات القياس اخللوي الضوئي والوراثة اخللوية اجلزئية وخاصة الببيولوجيا اجلزئية ميكنها الكشف عن مع ذلك 

ة يف مريض مير حبالة مخود كامل ظاهريا ، وجود كولون خلوي خبيث غري قابل للكشف بالطرق املورفولوجية املعروف

غالبا ما يكون قد خضع (أن نشاهد ظهور جديد لكولون خبيث وعن طريق هذه التقنيات نفسها من املمكن 

  ).ن األصلي األويل ن يكون خمتلفا بشكل كامل عن الكولو لتعديالت ثانوية او أ
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اء صورة عن هذه العالقات وسرطان الدم فإننا ومع ذلك فإن البحوث تسري خبطى حثيثة يف هذا االجتاه إلعط

  :سنستعرض املوضوع وفق الفصول اآلتية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :تعريف الربورتاج  

  :تعريف الربورتاج لغة  -

وتعين نقل الشئ من مكان إىل اخر او باألحرى إرجاع الشئ ,  reporterكلمة اشتقت من الفعل اإلجنليزي     

  .إىل مكانه أو أصله 

  :هيكل الربورتاج

من األنواع الصحفية اليت تعتمد على التحضري املسبق مثله التحقيق الصحفي و املقال الصحفي و هذا  الربورتاج

  :وتكون هيكلة الربورتاج كالتايل , سواء يف الصحافة املكتوبة أو املسموعة أو املرئية 

  :العنوان 

و يكون يف , ياره حساس جدا ولذلك فإن إخت, يلعب العنوان الربورتاج دورا أساسيا يف متابعة اجلمهور له  

 .الغالب مجلة وصفية ملا يف نص الربورتاج 

وقد يعتمد الصحفي على عنوان رئيس وعنوان معلق وعناوين فرعية إذا كان نص الربورتاج كبريا نوعا ما هذا يف 

   .الصحافة املكتوبة واإللكرتونية 

 :ملقدمات الصاحلة للربوتاج منها ختضع أيضا لإلبداع الصحفي إال أنه ميكن ذكر أهم ا :المقدمة 

 .يقوم الصحفي بالتمهيد ملوضوع الربورتاج باي طريقة يراها مناسبة :  مقدمة تمهيدية

 مثل موقع مدينة , حيدد من خالهلا الصحفي مكان الربورتاج :  مقدمة تحديد المكان 

التشرد وغريها من , نتحار مثل موضوع اإل: أي حيدد الصحفي موضوع الربورتاج :  مقدمة تحديد الموضوع 

 .املواضيع 



نظرا الن الربورتاج ياخذ بعض السمات من األدب فإنه يسعى يف اجلسم إىل تصوير واقع احلدث أو  :الجسم

املوضوع كما هو مركزا على جوانب الزمان واملكان والفاعلني فيهما وبأسلوب تعبريي بليغ وحيوي وفعال يشعرك 

 حىت وإن كان النص يف الصحف , ة باملشاركة من خالل املشاهد

  .فرتكيز الربورتاج على التمشهد جتعل املتتبع يشعر وكأنه يعيش حلظة القيام بالربورتاج, ومواقع األنرتنيت 

,  ال خترج خامتة الربورتاج عن السياق الزماين واملكاين للموضوع خاصة يف الصحافة اإلذاعية والتلفزية :الخاتمة 

يف حني تأيت خامتة الربورتاج املكتوب واإللكرتوين , حيث يكون اإلمضاء النهائي أو الوقفة األخرية هي اخلامتة 

  مبلغة لرسائل معينة وبأسلوب رقيق يدعو إىل زيارة منطقة تارخيية أو طبيعية معينة 

  : خصائص الربورتاج

  : جبملة من اخلصائص منهايتميز الربورتاج على غرار باقي األنواع الصحفية األخرى 

 .يقوم الربورتاج الصحفي على وصف احلياة االنسانية وتداخالا وتفاعالا يف حميط معني  

 الربورتاج يعرب عن ذاتية الصحفي ورؤيته لألشياء وأحاسيسه وميوله ويعكس ثقافته كذلك  

فهو ,)أنرتنيت  –مكتوبة  –املرئية  -السمعية( الواقع كما هو يف كل املؤسسات اإلعالمية  يصور فن الربورتاج 

أقرب للواقعية لذلك يعتمد كثريا يف املعاجلة اإلعالمية لبعض املشكالت ألنه يسمح بالتمايز بني املؤسسات 

 . مباشرة اإلعالمية يف املوضوع  الواحد ويرتك هامشا ومتسعا إلبرام التوجهات بطريقة غري

وحياول أن يصور الواقع ويقربه أكثرللجمهور لدرجة يشعر فيها املتلقي أنه , يركز على خاصيت الوصف والسرد  

 .جزء من هذاإلنتاج الفين أوما يسمى بتغليب عنصر املشاركة تبعا لألحداث وتطوراا 

, على الفاعلني يف األحداث يتقاطع الربورتاج مع فن مع فن التحقيق الصحفي من حيث أنه يسلط الضوء 

 .ويكشف التفاعالت اإلنسانية وعالقتها باملوضوع أو احلدث 

  



  :الربورتاج عدة أنواع منها  :أنواع الربورتاج  -

أو من , ينطلق من األخبار اليت يغطيها الصحفي بنفسه  هذا النوع من الربورتاجات :ا لربورتاج اإلخباري - 

اإلذاعة : مثال, األخبار اليت تنشرها بقية الصحف اإلخبارية األخرى أو اليت تبثها الوسائل اإلعالمية الثقيلة 

فإن الربورتاج ? ملاذا وقع احلدث –وعلى عكس التحقيق اإلخباري الذي جييب على السؤال , والتلفزيون 

فعندما يقرأ الصحفي خربا عن إنتحار معلم يف قسم التدريس ? كيف وقع احلدث –جييب على السؤال  اإلخباري

وقبل كل شئ على , فهذا اخلربمثال ميكن أن يكون منطلقا لربورتاج حول ظاهرة اإلنتحار يف الوسط الرتبوي 

وحياول ?  الوسط الرتبوي ملاذا تفاقمت ظاهرة اإلنتحار يف…الصحفي أن يطرح على نفسه السؤال األهم وهو 

فرمبا قد تكون مرتبطة بأسباب مهنية أو , أن جيد له عدة اجوبة خمتلفة حول أسباب وعوامل تفشي الظاهرة 

  . اخل …أسباب نفسية أو إجتماعية 

الصحفي الذكي هو الذي خيلص يف ربورتاجاته إىل نتيجة هامة قد تكشف حقيقة تنامي هذه الظاهرة يف الوسط 

  .الرتبوي

   :ربورتاج التحقق  - 

قد ينطلق الربورتاج من فكرة أو قضية م الرأي العام وتتعلق حبياته اليومية واهلدف من التحقق يف هذه القضية   

أو الفكرة هو تسليط الضوء على جوانبها واملسائل املتصلة واألهم هو تقدمي خدمة إعالمية للرأي العام من خالل 

فهذه القضية حتتاج . كأن يقوم الصحفي بإجراء ربورتاج حتقق يف قضية الركود التنموي ببلدية عني املكان   الربورتاج

إىل رئيس البلدية بصفته املسؤول األول عن خدمة إنشغاالت السكان وحتتاج إىل أراء مسؤويل القطاعات التنموية 

ط هذه األراء على الواقع التنموي بالبلدية ورأي مع ويقوم بإسقا. اخل…ورأي القانون , ورأي املواطن , بالبلدية 

  إعتماد أسلوب املقارنة 



ربورتاج التحقق ال خيضع لسياسة الصحيفة بقدر ما يستند إىل الواقعية املوضوعية ونقل احلقيقة كما هي دون 

 .إقحام رأي معني فيها 

 .اخل ….اإلقتصادي , ياسي والربورتاج الس, هناك العديد من الربورتاجات مثل ربورتاج التسلية 

كما ينطلق الربورتاج الصحفي من خرب عادي فقد ينطلق من قضية إجتماعية كان جيري الصحفي ربورتاجا 

وهل كانت فعال , إخباريا حول الظاهرة ويبحث يف أسباب تفشيها ويقارن بني تلك الفرتة والفرتات اليت قبلها 

اإلجتماعي املتأزم لسكان , يربط هذه الظاهرة بالوضع اإلقتصادي , أم أا دخيلة على جمتمع مدينته , موجودة 

ويقدم إحصاءات حول الظاهرة , اخل …املنطقة وحمدودية أو إنعدام فرص التشغيل باملنطقة وتفشي مظاهر الفقر 

  ويف خامتة الربورتاج خيلص إىل نتيجة ميكن أن تقلص من تنامي الظاهرة , 

   :الربورتاج اإلشهاري  -   

أما املعلومات حول إجنازام أوالرتويج للسلع أو , الربورتاج اإلشهاري هدفه األول هو اإلشهار والرتويج   

  .     خدمات معينة 

         فعندما حتقق بلدية عني املكان إنتعاشا تنمويا على خمتلف األصعدة                                                                  

والرأي العام عموما , فهذا اإلنتعاش والتحول اإلجيايب قد حيتاج إىل اإلشهار والتعريف به لدى  مواطنني البلدية 

ويطلب منها أن تنشر له ربورتاجا إشهاريا إلعالم , فيلجأ رئيس البلدية إىل وسيلة إعالمية رمبا قد تكون صحيفة 

فرمبا يرى رئيس البلدية أن يكسب ثقة املواطنني بالبلدية من ,  سكان البلدية من خالل الصحيفة ذا اإلنتعاش

  .خالل هذا الربورتاج ويربهن هلم على على ما مت إجنازه خالل عهدة توليه مهام رئاسة البلدية 

  .والربورتاج اإلشهاري هو فن مستقل خبصوصية ويتميز بكثرة وتعدد مصادره   

فعندما ينتهي الصحفي من , املتدرج  صياغته إىل تقنية اهلرم املعتدل الربورتاج الصحفي بانواعه املختلفة ختضع

  : حترير الربورتاج الصحفي جيب عليه أن



 .فرمبا يصادف أخطاء أو الفاظا قد تعتقد فهم القارئ فيتداركها بالتصحيح , يقرأ الربورتاج أكثر من مرة  - 

م العام حىت وإن إستدعى األمر نقل بعض أن تكون لغة الربورتاج سهلة وبسيطة وواضحة يف مستوى فه - 

 . التصرحيات و األلفاظ والكلمات كما يسمعها الصحفي 

  .ان يراجع املقدمة إذ جيب أن حتتوي على املعلومات الرئيسية يف املوضوع دون التطرق إىل تفصيلها  - 

  التخلي عن اإلسهاب يف التفصيل يف معلومات الربورتاج- 

  .اج مبوضوعية تامة بعيدا عن األراء الذاتية معاجلة معلومات الربورت - 

  .نقل األراء والتصرحيات كما هي يف موضوع الربورتاج - 

  .عدم التعليق على األراء والتصرحيات الوارة يف موضوع الربورتاج - 

  .شرح بعض األراء والتعليقات إذا كانت غري مفهومة لدى القارئ - 

الثبوتية للمعلومات اليت مت نشرها ضمن الربورتاج خصوصا إذا   حشد اكرب عدد ممكن من األدلة واملستندات- 

واإلحتفاظ ذه األدلة من صور ومستندات للدفاع ا عن مصداقية معلومات , كانت معلومات سرية او خطرية 

  . الربورتاج يف حالة الضرورة 

  . كل فقرة عنوان فرعي صغري يعرب عن حمتواها   كتابة الربورتاج يف شكل فقرات مع غعطاء - 
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مسى القوانني يف مواده أنظر ألمهية الصحة يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية فقد تناول الدستور اجلزائري باعتباره 

رجاء الرتاب إضرورة و جمانية العالج و بناء عليه فان الدولة اجلزائرية تتكفل بإنشاء املؤسسات الصحية عرب كامل 

املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية  الوطين و خنص بالذكر املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية اليت هي حمل دراستنا

املؤرخ يف  07/140هي مؤسسة ذات طابع عمومي جواري أنشئت مبرسوم تنفيذي رقممبشرع الصفا 

اجلوارية و املؤسسات العمومية االستشفائية املتعلق بإنشاء و تنظيم املؤسسات العمومية للصحة  19/05/2007

    .دف اىل متابعة الربامج للصحة و الوقاية من العديد من األمراض, 

  :���م ا������

داريا من النظامني املعتمدين يف تسيري املؤسسات و مها النظام إلصحة اجلوارية تتبع نظاما لن املؤسسة العمومية إ

  .وزارة الصحة نزوال إىل القاطعات التابعة املركزي الذي يتبع األوامر من
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  :الربورتاجتعريف   

  :تعريف الربورتاج لغة  -

وتعين نقل الشئ من مكان إىل اخر او باألحرى إرجاع الشئ ,  reporterكلمة اشتقت من الفعل اإلجنليزي     

  .إىل مكانه أو أصله 

  :هيكل الربورتاج

من األنواع الصحفية اليت تعتمد على التحضري املسبق مثله التحقيق الصحفي و املقال الصحفي و هذا سواء  الربورتاج

  :وتكون هيكلة الربورتاج كالتايل , يف الصحافة املكتوبة أو املسموعة أو املرئية 

  :العنوان 

و يكون يف الغالب , ياره حساس جدا ولذلك فإن إخت, يلعب العنوان الربورتاج دورا أساسيا يف متابعة اجلمهور له  

 .مجلة وصفية ملا يف نص الربورتاج 

وقد يعتمد الصحفي على عنوان رئيس وعنوان معلق وعناوين فرعية إذا كان نص الربورتاج كبريا نوعا ما هذا يف 

   .الصحافة املكتوبة واإللكرتونية 

 :ملقدمات الصاحلة للربوتاج منها ختضع أيضا لإلبداع الصحفي إال أنه ميكن ذكر أهم ا :المقدمة 

 .يقوم الصحفي بالتمهيد ملوضوع الربورتاج باي طريقة يراها مناسبة :  مقدمة تمهيدية

 مثل موقع مدينة , حيدد من خالهلا الصحفي مكان الربورتاج :  مقدمة تحديد المكان 

التشرد وغريها من , اإلنتحار مثل موضوع : أي حيدد الصحفي موضوع الربورتاج :  مقدمة تحديد الموضوع 

 .املواضيع 
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نظرا الن الربورتاج ياخذ بعض السمات من األدب فإنه يسعى يف اجلسم إىل تصوير واقع احلدث أو  :الجسم

املوضوع كما هو مركزا على جوانب الزمان واملكان والفاعلني فيهما وبأسلوب تعبريي بليغ وحيوي وفعال يشعرك 

 حىت وإن كان النص يف الصحف , هدة باملشاركة من خالل املشا

  .فرتكيز الربورتاج على التمشهد جتعل املتتبع يشعر وكأنه يعيش حلظة القيام بالربورتاج, ومواقع األنرتنيت 

,  ال خترج خامتة الربورتاج عن السياق الزماين واملكاين للموضوع خاصة يف الصحافة اإلذاعية والتلفزية :الخاتمة 

يف حني تأيت خامتة الربورتاج املكتوب واإللكرتوين مبلغة , النهائي أو الوقفة األخرية هي اخلامتة  حيث يكون اإلمضاء

  لرسائل معينة وبأسلوب رقيق يدعو إىل زيارة منطقة تارخيية أو طبيعية معينة 

  : خصائص الربورتاج

  : هايتميز الربورتاج على غرار باقي األنواع الصحفية األخرى جبملة من اخلصائص من

 .يقوم الربورتاج الصحفي على وصف احلياة االنسانية وتداخالا وتفاعالا يف حميط معني  

 الربورتاج يعرب عن ذاتية الصحفي ورؤيته لألشياء وأحاسيسه وميوله ويعكس ثقافته كذلك  

فهو أقرب ,)أنرتنيت  –ة مكتوب –املرئية  -السمعية( يصور فن الربورتاج الواقع كما هو يف كل املؤسسات اإلعالمية  

للواقعية لذلك يعتمد كثريا يف املعاجلة اإلعالمية لبعض املشكالت ألنه يسمح بالتمايز بني املؤسسات اإلعالمية يف 

 .املوضوع  الواحد ويرتك هامشا ومتسعا إلبرام التوجهات بطريقة غري مباشرة 

قربه أكثرللجمهور لدرجة يشعر فيها املتلقي أنه جزء وحياول أن يصور الواقع وي, يركز على خاصيت الوصف والسرد  

 .من هذاإلنتاج الفين أوما يسمى بتغليب عنصر املشاركة تبعا لألحداث وتطوراا 

ويكشف , مع فن مع فن التحقيق الصحفي من حيث أنه يسلط الضوء على الفاعلني يف األحداث  يتقاطع الربورتاج

 .التفاعالت اإلنسانية وعالقتها باملوضوع أو احلدث 
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  :الربورتاج عدة أنواع منها  :أنواع الربورتاج  -

أو من , لصحفي بنفسه هذا النوع من الربورتاجات ينطلق من األخبار اليت يغطيها ا :ا لربورتاج اإلخباري - 

اإلذاعة : مثال, األخبار اليت تنشرها بقية الصحف اإلخبارية األخرى أو اليت تبثها الوسائل اإلعالمية الثقيلة 

فإن الربورتاج اإلخباري ? ملاذا وقع احلدث –وعلى عكس التحقيق اإلخباري الذي جييب على السؤال , والتلفزيون 

فعندما يقرأ الصحفي خربا عن إنتحار معلم يف قسم التدريس فهذا ?  كيف وقع احلدث–جييب على السؤال 

وقبل كل شئ على الصحفي أن , اخلربمثال ميكن أن يكون منطلقا لربورتاج حول ظاهرة اإلنتحار يف الوسط الرتبوي 

وحياول أن جيد له عدة ? ملاذا تفاقمت ظاهرة اإلنتحار يف الوسط الرتبوي …يطرح على نفسه السؤال األهم وهو 

فرمبا قد تكون مرتبطة بأسباب مهنية أو أسباب نفسية أو , اجوبة خمتلفة حول أسباب وعوامل تفشي الظاهرة 

  . اخل …إجتماعية 

الصحفي الذكي هو الذي خيلص يف ربورتاجاته إىل نتيجة هامة قد تكشف حقيقة تنامي هذه الظاهرة يف الوسط 

  .الرتبوي

   :التحقق  ربورتاج - 

قد ينطلق الربورتاج من فكرة أو قضية م الرأي العام وتتعلق حبياته اليومية واهلدف من التحقق يف هذه القضية أو   

الفكرة هو تسليط الضوء على جوانبها واملسائل املتصلة واألهم هو تقدمي خدمة إعالمية للرأي العام من خالل 

فهذه القضية حتتاج . رتاج حتقق يف قضية الركود التنموي ببلدية عني املكان الربورتاج كأن يقوم الصحفي بإجراء ربو 

إىل رئيس البلدية بصفته املسؤول األول عن خدمة إنشغاالت السكان وحتتاج إىل أراء مسؤويل القطاعات التنموية 

نموي بالبلدية ورأي مع ويقوم بإسقاط هذه األراء على الواقع الت. اخل…ورأي القانون , ورأي املواطن , بالبلدية 

  إعتماد أسلوب املقارنة 
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ربورتاج التحقق ال خيضع لسياسة الصحيفة بقدر ما يستند إىل الواقعية املوضوعية ونقل احلقيقة كما هي دون إقحام 

 .رأي معني فيها 

 .اخل ….اإلقتصادي , والربورتاج السياسي , هناك العديد من الربورتاجات مثل ربورتاج التسلية 

ا ينطلق الربورتاج الصحفي من خرب عادي فقد ينطلق من قضية إجتماعية كان جيري الصحفي ربورتاجا إخباريا كم

أم , وهل كانت فعال موجودة , حول الظاهرة ويبحث يف أسباب تفشيها ويقارن بني تلك الفرتة والفرتات اليت قبلها 

اإلجتماعي املتأزم لسكان املنطقة وحمدودية , إلقتصادي يربط هذه الظاهرة بالوضع ا, أا دخيلة على جمتمع مدينته 

ويف خامتة , ويقدم إحصاءات حول الظاهرة , اخل …أو إنعدام فرص التشغيل باملنطقة وتفشي مظاهر الفقر 

  الربورتاج خيلص إىل نتيجة ميكن أن تقلص من تنامي الظاهرة 

   :الربورتاج اإلشهاري  -   

أما املعلومات حول إجنازام أوالرتويج للسلع أو خدمات , هدفه األول هو اإلشهار والرتويج  الربورتاج اإلشهاري  

  .     معينة 

             فعندما حتقق بلدية عني املكان إنتعاشا تنمويا على خمتلف األصعدة                                                                  

والرأي العام عموما , لتحول اإلجيايب قد حيتاج إىل اإلشهار والتعريف به لدى  مواطنني البلدية فهذا اإلنتعاش وا

ويطلب منها أن تنشر له ربورتاجا إشهاريا إلعالم , فيلجأ رئيس البلدية إىل وسيلة إعالمية رمبا قد تكون صحيفة 

بلدية أن يكسب ثقة املواطنني بالبلدية من فرمبا يرى رئيس ال,  سكان البلدية من خالل الصحيفة ذا اإلنتعاش

  .خالل هذا الربورتاج ويربهن هلم على على ما مت إجنازه خالل عهدة توليه مهام رئاسة البلدية 

  .والربورتاج اإلشهاري هو فن مستقل خبصوصية ويتميز بكثرة وتعدد مصادره   
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فعندما ينتهي الصحفي من حترير , املتدرج  رم املعتدلصياغته إىل تقنية اهل الربورتاج الصحفي بانواعه املختلفة ختضع

  : الربورتاج الصحفي جيب عليه أن

 .فرمبا يصادف أخطاء أو الفاظا قد تعتقد فهم القارئ فيتداركها بالتصحيح , يقرأ الربورتاج أكثر من مرة  - 

عى األمر نقل بعض أن تكون لغة الربورتاج سهلة وبسيطة وواضحة يف مستوى فهم العام حىت وإن إستد - 

 . التصرحيات و األلفاظ والكلمات كما يسمعها الصحفي 

  .ان يراجع املقدمة إذ جيب أن حتتوي على املعلومات الرئيسية يف املوضوع دون التطرق إىل تفصيلها  - 

  التخلي عن اإلسهاب يف التفصيل يف معلومات الربورتاج- 

  .دا عن األراء الذاتية معاجلة معلومات الربورتاج مبوضوعية تامة بعي - 

  .نقل األراء والتصرحيات كما هي يف موضوع الربورتاج - 

  .عدم التعليق على األراء والتصرحيات الوارة يف موضوع الربورتاج - 

  .شرح بعض األراء والتعليقات إذا كانت غري مفهومة لدى القارئ - 

للمعلومات اليت مت نشرها ضمن الربورتاج خصوصا إذا كانت  حشد اكرب عدد ممكن من األدلة واملستندات الثبوتية- 

واإلحتفاظ ذه األدلة من صور ومستندات للدفاع ا عن مصداقية معلومات الربورتاج , معلومات سرية او خطرية 

  . يف حالة الضرورة 

   .كتابة الربورتاج يف شكل فقرات مع غعطاء كل فقرة عنوان فرعي صغري يعرب عن حمتواها  - 
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  :الريبورتاج حول سرطان الدم وأنواعه 

أو على األقل ختفيفه  شفاؤهأصبح هناك  إمكانية  ماهم كثريون الذين ينزعجون من مساع كلمة سرطان ، بالرغم 

التقنيات اجلديدة  ،وهذا بإستخدامبني املصابني %70، حيث تبلغ نسبة الشفاء اآلن أكثر من  بشكل كبري

وهذا ما للعالج ،ويعترب سرطان الدم أو ما يسمى إبيضاض الدم أو اللوكيميا من أكثر األمراض شيوعا يف منطقتنا 

  جعل الدولة اجلزائرية تضع ميزانية خاصة  ملرض السرطان يف إيطار الربنامج الوطين ملكافحة األمراض املزمنة  

مركزا  22مراكز عملية سيتم رفعها إىل  6إىل ان اجلزائر تتوفر حاليا على اس الصحة مجال ولد عبوزير  أشارحيث  

مركز الستقبال و مرافقة  72جهاز مسرع جديد للعالج باألشعة مضيفا أنه مت إنشاء  57مع اقتناء  2014يف أفق 

كد الوزير أنه مت اختاذ أما فيما خيص اإلستفادة من األدوية أ. مرضى السرطان و العديد من مصاحل العالج الكيميائي

.إجراءات عاجلة لتفادي نفاذ خمزون األدوية و جتنيد األموال الضرورية  

و ذكر الوزير على سبيل املثال الفاتورة السنوية لألدوية اخلاصة بعالج السرطان و سرطان الدم للمستشفيات  

و اعترب ولد عباس يف تدخله . دوالرمليون  115أي ما يعادل  2010مليار دينار خالل  8ر5العمومية اليت بلغت 

خالل هذه القمة أنه حان الوقت لطرح مشكل اإلستفادة من األدوية اخلاصة بعالج األمراض غري املتنقلة بشكل 

 .واضح و حتديد آليات مبتكرة بغية ضمان اإلستفادة من هذه األدوية ال سيما يف البلدان النامية

عاملي خاص للتكفل باألمراض غري املتنقلة بصفة عامة و مكافحة السرطان و دعا يف هذا الصدد إىل إنشاء صندوق 

أشار إىل أن اتمع الدويل مدعو إىل التجند لدعم منو البلدان األكثر فقرا و املسامهة يف تقليص  كما.بصفة خاصة

.تبعيتها يف جمال األدوية من خالل دعم تطوير صناعاا الصيدالنية  
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 عن ختصيص عرب كافة الواليات مصاحل للتكفل مبرضى السرطان إىل جانب ضبط مواعيد خمصصة روزيالأعلن كما 

 5وسيكون ذلك بداية من الفاتح ديسمرب املقبل، إىل جانب ختصيص  ىهلم على مستوى املستشفيات الكرب 

يات الكربى، وقال طائرات طبية لنقل مرضى السرطان القاطنني باجلنوب واهلضاب العليا إىل املستشف 3مروحيات و

.مليار دج يف السنة لتحسني رواتب مستخدمي الصحة 21بأن قطاعه حباجة إىل . 

خمتصة يف الفحوصات الطبية ( مقابلة مع الطبيبة ميموين فتيحة وللتعرف أكثر على مرض السرطان، قمنا بإجراء 

   .الليت أجابتنا على بعض األسئلة اخلاصة ذا املرض و  )القاعدية

  .ميموين أوال صباح اخلري السيدة 

  .صباح اخلري ومرحبا - 

 ؟ أسباب السرطان عامة وسرطان الدم خاصةما هي  في رأيك

  . السرطان هو عبارة عن أنواع خمتلفة تصيب أعضاء وأنسجة خمتلفة من اجلسم  نعم أوال

النسيج املسؤول عن إنتاج  بالتايل هو مرض يصيب فهو نوع من األنواع املختلفة للسرطان ،سرطان الدم أما 

الدم يف اجلسم ، فهو ورم خبيث ينشأ عن منو إحدى خاليا اجلسم منوا غري عادي ، ويتم إنتاج  

كميات كبرية من خاليا الدم البيضاء الغري طبيعية واليت ال ميكنها القيام بواجباا الطبيعية يف الدفاع 

س عبارة عن مرض واحد بل أنواع خمتلفة ميكن تقسيمها وهو حبد ذاته لي, عن اجلسم والتخلص من اإللتهابات

إىل جانب ذلك هناك األورام . إىل أربعة أقسام أساسية ختتلف يف وسائل عالجها وأيضا مقدار استجابتها للعالج

حدة الليمفاوية اليت ميكن اعتبارها أيضا سرطانات مرتبطة بالدم حيث أن اخلاليا الليمفاوية والعقد الليمفاوية متثل و 

  ). املنتج للدم(واحدة من خاليا الدم والنخاع العظمي 
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ولكن هذه األسباب أوال ال تشرح , ننا نعرف اليوم أسبابا معينة تسبب األورام أو توجد ميال إال نشوء األورام كما أ

ءل املرضى يف العادة يتساو . ثانيا ال تشرح بأية حال ملاذا الشخص الفالين حصل له ورم , مجيع حاالت األورام 

لذلك يصعب . أو الشخص العزيز لديهم بالورم وال يهمهم ملاذا تصيب األورام الناس , وأقارم ملاذا أصيبوا هم 

على كل نستطيع أن نقول . يبوا على تساؤل املرضى وأقارم بالدرجة اليت تشفي غليلهم جناألطباء أن  علينا حنن

منها يف  اك أن يصاب بالورم ونرتك جانبا التساؤالت اليت ال فائدةجبزم أن مشيئة اهللا أرادت هلذا الشخص أو ذ

  .عالج ذلك الشخص ألا ليس فيها أية فائدة بل قد جتلب الضرر من حيث إثارا ملشاعر الشعور بالذنب 

  كيف يبدأ السرطان وكيف يتطور؟

  . تكون الورم على مستوى اخللية بتغيري بسيط يف عملها وطريقة التحكم يف هذا العملبيبدأ 

  . البداية تسمى مواد ُمسرِطنة هو املواد اليت تسبب هذ

ويف هذه .. عن طريق خليه واحدة حيث تبدأ يف النمو واالنقسام على حساب اخلاليا األخرى ويبدأ الورم يف التطور 

هر املكرب فقطاملرحلة ميكن رؤيته با .  

  ؟ للميل إلى نشوء األورامهل هناك أسباب تؤدي 
معينة نستطيع أن نستفيد من معرفة األسباب املؤدية لألورام بالنسبة لألشخاص اآلخرين حول  حاالتنعم هناك  

مبا فمثال عندما يصاب شخص مدخن لسنوات طويلة بورم يف الرئة نستطيع أن تقول أن الورم ر , املريض أو غريه 

جرى بسبب التدخني ورمبا يستفيد بعض املدخنني من أقارب املريض أو غريهم من هذه العربة ويبتعدوا عن 

وكذلك هناك أمراض وراثية معينة نعلم إا تسبب امليل إىل ظهور األورام وقد أصبحنا اليوم نعرف الكثري . التدخني

ويف حال معرفة ذلك ميكن لنا أن , رام بدرجات خمتلفة من االختالالت الوراثية اليت تسبب امليل إىل نشوء األو 

  . نفحص أقارب املريض ملعرفة وجود اجلينة الوراثية تلك من عدمه مث يتخذ اإلجراء الالزم لذلك
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كذلك ميكن لنا بعد معرفة أسباب نشوء األورام عن طريق التعرض ملواد كيماوية أو غري ذلك أن نعمل على وضع 

كذلك استطعنا بواسطة إدخال التطعيم الوقائي من فريوس التهاب . لني املعرضني هلذه املواد سياسات حلماية العام

ولكن مجيع هذه اإلجراءات تسعى لتخفيض ظهور . الكبد من نوع ب أن خنفض أعداد املصابني بسرطان الكبد 

ادة ملاذا أصابين هذا الورم الذي يتساءل ع, األورام لدى الناس عامة وال تفيد بشكل خاص املريض املصاب بالورم 

   . ؟ وهذا السؤال يصعب اإلجابة عليه عادة

 املوضوعيف هذا اإلستجواب حول نفس ) الطب العام(ويف اليوم املوايل قمنا بلقاء آخر مع الطبيب طاهري علي  - 

  .) مرض السرطانأي (

  .صباح اخلري السيد علي 

  شكرا .صباح اخلري تفضلو باجللوس 

تصنيفات لنا  توضحهل يمكن أن   هذه المؤسسة اإلستشفائيةفي السيد علي بصفتك الطبيب 

 سرطان الدم ؟خاصة بمرض 

إال أن التصنيف الشائع يعتمد على تقسيمه  لههناك عدة تصنيفات نعم ، أوال هذا املرض منتشر ومعروف ألن  

ها عدة أنواع ، ونكتفي هنا بذكر أمهها وأكثرها احلاد واملزمن ويندرج حتت كل من ،إىل نوعني حسب شدة املرض 

ابيضاض "أما بالنسبة للبالغني فأكثرها شيوعاً هو " ابيضاض الدم الليمفاوي احلاد"شيوعاً عند األطفال وهو مرض 

 . وهو يصيب الذكور أكثر من اإلناث" الدم الليمفاوي املزمن 

 ما هي أعراض مرض سرطان الدم ؟

ض غري واضحة ومبهمة وميكن أن ختتلط مع أعراض أمراض أخرى بسيطة ومعروفة ، وإمجاًال غالباً ما تكون األعرا

، شحوب يف ) وخصوصاً من اللثة و األنف (فية ينقص الوزن ، فقر الدم ، أعراض نز : ميكن أن يعاين املريض من 

  )لخاصة عند األطفا(هيئة الشخص ، تضخم العقد الليمفاوية ، التهاب ااري التنفسية 
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    ؟بمؤسستكم تشخيص سرطان الدم من خاللها يمكن  يةكيفهل هناك  

  :يتم تشخيص هذا املرض بطريقتني مها نعم 

وهو حتليل بسيط لعينة من  CBC, differential & Blood film: التشخيص املخربي يعتمد على عمل فحص -1

الدم، حيث تزداد يف هذا املرض عدد كريات الدم البيضاء مع ظهور أنواع غري ناضجة منها يف الدم وللتفرقة بني 

 . LAP Score ارتفاع كريات الدم البيضاء بسبب اللوكيميا أو بسبب اإللتهاب الشديد ينصح بعمل حتليل

ن خناع العظام وفحصها جمهرياً وذلك للتأكد من تشخيص املرض يقوم أخصائي أورام الدم بأخذ جرعة م -2

   . وحتديد نوعه

  ما هى الحقائق التى يجب معرفتها عن السرطان ؟

رض سرطان الدم وهي مب اخلاصة  العوامل أو اخلصائصميع أن يعرف جمموعة من اجلسؤال وجيه ومهم  ألن على  

:  

 .السليم بالتالمس  إىلال ينتقل من املريض  انه مرض غري معد أو وراثي ، -1

انه ليس مرضاً قاتالً ، فاإلنسان ال ميوت من السرطان امنا ميوت من مضاعفات املرض حني يتأخر   -2

التشخيص الذي عادة ما يكون نتيجة تراخي املريض أو إمهاله من العرض على الطبيب مما يعكس أمهية 

  . ج الشايفاالكتشاف املبكر للحصول على العال

إن أي إنسان معرض لإلصابة بالسرطان ، مبعىن أنه ال يوجد إنسان لديه مناعة ضد االصابة عوضاً   -3

  . عن أنه ليس هناك لقاحات واقية من املرض 
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 اكتشاف قابلية الجسم لإلصابة بالسرطان مبكراً ؟ باإلمكانهل 

حد اجلينات املسؤول عن ايقاف انقسام اخللية البشرية ألنعم وذلك عن طريق الكشف عن وجود األجسام املضادة 

فان اخللية تظل يف انقسام مستمر / والذي اذا تعطل بسبب عملية تكوين أجسام مضادة له  (P53 ) ويسمى اجلني

عشوائي وهذا بالطبع يؤدي اىل حدوث خلل يف اجلزيئات ومن مث السرطان ، ولقد وجد أن هذه األجسام املضادة 

  . الكشف املبكر عن القابلية لإلصابة بالسرطان ال مسح اهللايؤدي اىل 

في حالة اإلصابة بالسرطان هل هناك تحاليل مخبرية تساعد على االكتشاف المبكر لهذا 

  المرض ومن ثم القضاء عليه؟

عن  اليت تعترب من أهم اإلجنازات الطبية يف القرن العشرين ، وهي عبارة نعم هناك فحوصات دالالت األورام

قياسات تتم يف عينة من الدم ميكن من خالهلا التوصل اىل التشخيص املبكر للسرطان ومتابعة تأثري العالج وقياس 

  . مدى استجابة املريض

فيما يخص المشروع الوطني لعالج األمراض المزمنة وفي مقدمتهم مرض السرطان ماهو تعليقك 

  عليه 

نت هناك ميزانية خيالية الظاهر منها أا تقضي على املرض لكن إىل حد الساعة مل تستفد مؤسستنا نعم كا

اإلستشفائية من هذا املشروع وكما ترى الوجود ألجهزة حديثة تساهم يف التقليل من الضغط على املستشفيات 

  . الغري بعيدة عن املنطقة

عن مصاب ذا املرض فسألناه   25شاب يف سن وهو . ط.ح دعواملستجوابنا مع الطبيب إلتقينا باء إوأثناء إ

أيت عالجي الكيميائي منذ فرتة، وكان من ''سبب وجوده بالعيادة فقال لنا أنا مصاب مبرض السرطان منذ عامني 

   2012  ماياملفروض أن أباشر العالج باألشعة، لكنين تفاجأت بتوقيف إعطاء مواعيد إىل غاية 
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، الذين كانوا يف قمة سخطهم على مسّريي مصلحة العالج لذات املركز، حىت تهعدد من أفراد عائلرفقة  هوجدناو 

 3رغم انقضاء فرتة مباشرته منذ  همن مباشرة عالج أخيهأن أحدهم هدد حبرق املركز عن آخره بسبب حرمان 

  .أشهر

 من نعانو� ن�لذا لفاطألا حالة زمتأ إتفق األطباء على نقطة مهمة وهي أن السبب يف الريبورتاجختام هلذا  فيو

   من �نأ ينموضح ،م�بنائأ لصحة ءا�لوألا إمهال لىإيعود  ناطلسرا ضمر

 تلحاالا ة�غالب أن ةمؤكد ،ة�لصحا لتهمحا من لتأكدوا هلم ة�بط تفحوصا اءجروإ ب�لطبا رةستشاا م�جبوا

 من جعل� يلذا هوو  ،�جسم في رهنتشاوا ض�لمرا جسم في ضلمرا رتطو بعد أي ،متأخر قتو تكتشف في

 ة�لطبا تلفحوصااء اجروإ م�بنائأ قبةامر ورةبضر ءا�لوألا نصحت، ولة�مستح نسبي بشكل لوو ءلشفاا ة�مكانإ

  .م�حاالت راكستدا من ءباطألا تمكن� حتى احلال في مةزلالا

  :األماكن والشخصيات 

  .بدائرة مشرع الصفا والية تيارت املؤسسة العمومية للصحة اجلوارية: املكان 

  الطبيبة املختصة يف الفحوصات الطبية القاعدية السيدة فتيحة ميموين و الطبيب  : الشخصيات 

  .ط.والشاب حاخلاص بالطب العام السيد طاهري علي 
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  : كيفية الحصول على العينة الدموية 

حص بيولوجي للهيموغرام والسحبة الدموية وذلك قبل ال بد أن يكون املريض يف حالة راحة وصائم من أجل ف    

احلصول على العينة الدموية حيث قمنا بأخذ عينات من أشخاص مرضى بسرطان الدم مبستشفى مشرع الصفا ويتم 

  : ذلك بطريقتني 

  : عن طريق اإلصبع  -     

تعترب طريقة نزع الدم من اإلصبع األسهل واألسرع لفحص عينات الدم لكنها غري كافية حيث تتم بوخز أصبع     

حصول على قطرات الدم لالسبابة لليد اليسرى بعد تطهريها بقطن مبلل بالكحول مث بالضغط على اإلصبع ل

  .املطلوبة للفحص ونقوم ذه الطريقة خاصة يف احلاالت اإلستعجالية 

  :عن طريق الوريد  -   

متكننا هذه الطريقة من أخذ كمية معتربة من الدم إلجراء كل التحاليل املرغوب فيها ، جيب أن يكون الشخص    

جالسا وذراعه ممدة إىل األمام ، مث يربط الذراع حبزام مطاطي مع غلق راحة اليد ما يساعد على بروز الوريد وتعقم 

يد ر األمامية بقطن مبلل بالكحول مث حتقن اإلبرة يف النقطة املعقمة ، بالضبط يف الو  منطقة مفصل الذراع من اجلهة

البارز لتسحب كمية من الدم وتوضع يف أنبوبة هلا مضاد التخثر أو اهليبارين ، بعد احلصول على العينة الدموية ينزع 

  .ا نرج األنبوبة حىت ال يتخثر الدم احلزام املطاطي مث اإلبرة بلطف ، مع وضع قطن جاف على منطقة احلقن نبعده

  

  

  

  

  :طريقة التحضير   
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على شرحية زجاجية نظيفة و جافة توضع قطرة من الدم على : تتم طريقة التحضري سحبة دموية كما يلي      

بتماس مع  45سم، و بعدها تأخذ ساترة نظيفة بني اإلام و السبابة لتوضع مائلة بزاوية  1حافتها و على بعد 

مث تسحب حبركة خفيفة و متجانسة على طول الشرحية حيث تنتشر قطرة الدم بكاملها و يراع أن تكون . رة الدمقط

  .توضع الشرحية على حامل الشرائح.ترتك السحبة لتجف يف اهلواء حلني تلوينها,سحبة رقيقة غري متقطعة 

  :التلوين والتثبيت   

منحالن يف الكحول ) أزرق املثلني واأليوزين( MAY-GRANWALDتلون السحبة الدموية بشكل كامل مبحلول ملون 

مشتقات أزرق املثلني (  GIEMSAد مث تغسل الشرحية باملاء املقطر مث نضيف احمللول امللون الثاين 3املثيلي وترتك ملدة 

االنتهاء من عند . دقيقة20- 15و األيوزين املنحالن يف امليثيالن، و ترتك ملدة ترتاوح من  A,B azursالقاعدية 

تغسل الشرحية بغزارة باملاء املقطر بشكل عمودي لتجفيفها يف . التلوين تضاف قطرات من امليثانول لتثبيت السحبة

  ).اهلواء

بعد التلوين تبدو نوى اخلاليا البيضاء ملونة باألمحر البنفسجي، السيتوبالزم احملبة للملونات القاعدية باللون األزرق   

الغامق و السيتوبالزم احملبة للملونات احلامضية باللون الوردي و احلبيبات البيضاء املعتدلة باللون  السمائي أو األزرق

، و حبيبات الكريات البيضاء األيوزينية بالربتقايل، حبيبات الكريات البيضاء القاعدية )البين الغامق(الكيستناوي 

  1.و البنفسجي القرميديبالبنفسجي الغامق، و احلبيبات احملبة لألزير بالقرمزي أ

  

  

     

                                                           
1 Marchal N.   ، 43، ص  1976، مرجع سابق . 
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  :مفاهيم عامة للدم 

إذا تعلق  امةعاألمحر و بالدم الشرياين الدم هو سائل لزج ، أمحر اللون يتغري من األمحر إىل الذهيب إذا تعلق األمر 

، ملحي الطعم ، تفاعله قلوي أي متعادل    CO2و  O2األمر بالدم الوريدي ، ويعود هذا االختالف إىل وجود 

pH = 7.35-7.45   رائحته تشبه رائحة العرق وتعود إىل وجود األجسام الطيارة الذهبية ، الدم هو العنصر ،

  1 .كلغ   60لرت لشخص يزن  05:الذي يشغل أكرب حجم يف اجلسم حيث يقدر بـ

يتكون أساسا من املاء الذي يكسبه صفة السيولة واليت متيزه عن بقية األنسجة األخرى ، حيث متنحه خاصية الدوران 

التبادالت الغازية ، توزيع احلرارة واهلرمونات كذلك احملافظة على الضغط األمسوزي . ني خمتلف أنسجة اجلسم ب

  2 .لدفاع عن العضوية ضد أي جسم غريباوالتنسيق بني خمتلف أعضاء اجلسم ، ويبقى احلجم العام له يف 

  :أما من حيث الرتكيب فيمكن فصله إىل قسمني 

  .الزما سائل أصفر يسمى الب - 

  :مكونات صلبة عالقة بالبالزما  - 

    )ERYTHROCYTES)GR   كريات دموية محراء* 

  )LEUCOCYSTES )GR كريات دموية بيضاء * 

  THROMBOCYTED  3 الصفائح الدموية* 

  

  

  

                                                           

1
  . 23، ص  1990، املؤسسة احلديثة للنشر والتوزيع ، عمان  1أساسيات علم الدم ط :أمحد أمني خليفة ، إبراهيم بلولة  

2
 BERNARD J.P LEVY, B.VARET , L.PCLAUVEL  la hématologie ,5 édition Masson , 1981 .  

3
 Fauchet.R , Nifrah : Biologie Médicale hémotologie ; France1995 , p 40 .
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  :مكونات الدم 

من احلجم الكلي له ، تفصل عن املكونات % 55هي اجلزء السائل يف الدم ، متثل حوايل  :البالزما الدموية 

 7.3-7.4الصلبة عن طريق الطرد املركزي ذات لون مصفر باهت ، وسط قلوي ، وأس هيدروجيين يرتاوح ما بني 

، أمالح % 9سبة ، مواد صلبة بن% 8-6بروتينات بنسبة . من احلجم الكلي % 90ترتكب أساسا من املاء بنسبة 

معدنية كالصوديوم واإلنزميات واألصبغة املختلفة كالصفرانني كما حتتوي أيضا على غازات مثل غاز الفحم 

  : ، تأخذ الربوتينات اجلزء األكرب من البالزما حيث قسمت إىل ثالثة أنواع  1واألوكسجني

 .كوينه يف الكبد من جمموع الربوتينات البالزمية يتم ت% 4.5ميثل : األلبومين      

من جمموع الربوتينات البالزمية ، يلعب دور هام يف عميلة ختثر الدم ويتم % 0.4ميثل حنو  :مولد الليفين      

 .تكوينه يف الكبد 

 βوقلوبني  αمن جمموع الربوتينات البالزمية ، تنقسم إىل % 6.5- 1.1ترتاوح نسبتها ما بني  :القلوبيولينات     

األنسجة اللمفاوية ،  قلوبيولني فأصلهما من σاللذان أصلهما من الكبد ، خناع العظم أو الطحال ، أما  القلوبيولني

 . 2تنسب كل املضادات املعروفة إىل القلوبيولينات

يوم وذلك حسب نوع الربوتني ، احتياج اجلسم له والدور  20- 5حيث يرتاوح عمر الربوتينات البالزمية من بني    

احلساس الذي يلعبه ، هلا القدرة احلمضية يف وسط قاعدي والقاعدية يف وسط محضي معتمدة على  الفيزيولوجي

  .  NH2وجمموعات األمني  COOHجمموعات الكربوكسيل 

تقوم الربوتينات حبمل ونقل مركبات كثرية داخل األوعية الدموية ، حيث أا مسؤولة عن تبادل السوائل ما بني  - 

ا أن وجود الربوتينات يف البالزما تكسبها اللزوجة العادية وهلا وظيفة أخرى تتمثل يف قدرا يف الدم واألنسجة ، كم

  .3 الدموية وجعلها يف احلدود الفيزيولوجية الطبيعية تاحلفاظ على التقليل من نفاذية الشعريا

                                                           

BERNARD J.P LEVY, B.VARET , L.PCLAUVEL  , 1981 , p47  1  املرجع نفسه  
 . 52، ص  1982سيد احلديدي ، صفوح عقاد ، أمراض الدم ، جامعة تشرين ، سوريا ، .د 2
 . 27، ص  1990محد أمني خليفة ، إبراهيم بلولة  ، ، أ نفسهرجع امل 3
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  : الخاليا الدموية 

 :كريات الدم الحمراء 

، تكون على  االنقسامتجانسة عدمية النواة وبالتايل هي غري قادرة على الكريات احلمراء هي خاليا ذات بنية م  

شكل أقراص مستديرة مقعرة الوجهني هذا الشكل الذي مينحها مرونة قصوى ميكنها من التطاول وبالتايل املرور 

وامليتوكوندري وال عدمية الريبوزومات  أاميكرون ، كما  7.5بشعريات أصغر من قطرها العادي الذي يبلغ حوايل 

 .متلك نظاما سيتوكروميا وال حلقة كربس وهلذا يعترب نشاطها األيضي منخفض

  .غشاء العلبة وحمتواها الداخلي : إن الكرية احلمراء ترتكب من مكونني أساسيني  - 

10يبلغ عدد كريات الدم احلمراء عند الرجل السليم  - 
6.6,2-10

 كعب ،يف امليليمرت امل  كرية محراء  6.4,6

10وعند املرأة السليمة 
6.5,4 -10

6.4,2 1.  

  :أنواع كريات الدم الحمراء 

  .الكريات العادية .* من الكريات احلمراء % 15- 5تشكل هذه اخلاليا : الكريات الدموية الشبكية * 

  .الكريات احلمراء ذات النواة * 

يوما ، وخيتفي كل يوم  120ا ، حيث متوسط عمرها عمر الكريات احلمراء قصري نظرا لفقداا للنواة أثناء متايزه   

   .2مليار كرية محراء  200ما يزيد عن 

، وعند اإلنسان تكون على شكل  إن الوظيفة األساسية للكرية الدموية احلمراء هي نقل الغازات التنفسية        

  : ص مقعر الوجهني وهذا الشكل يعطيها خصائص هامة منها قر 

احة سطحية كبرية مقارنة مع جسمها ومع الشكل الدائري بنفس احلجم ، هذا ما يعطيها يعطيها مس -*      

  .مساحة النتشار الغازات 

3.تزيد من مطاطية الكريات مما يسمح باسرتجاع شكلها سريعا بعد عبورها األوعية الدقيقة - *     
 

                                                           

 . 31، ص  1990أمحد أمني خليفة ، إبراهيم بلولة ، مرجع سابق ،  1
2  MARCHAL.N : initiation à la microbiologie , téchnique et Vulgariation , Paris 1976 , p 88 . 

3 Fauchet.R Nifrah   ، 61، ص  1995، مرجع سابق . 
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  :نشــأتها 

املصدر الوحيد للكريات احلمراء هو اخلاليا اللحمية املتوسطة األولية إثر حدوث عمليات االنقسام اخللوي ،       

  .1 ]نقي العظام[ويبدأ يف اجلنني من الكبد والطحال يف بادئ األمر ، مث متتد العملية تدرجييا إىل النخاع العظمي 

 :كريات الدم البيضاء  

، بل تتواجد يف البلعوم السائل الدماغي الشوكي ، و العقدة اللمفاوية ية خاصة بالدم فقط خلو هي أجسام          

، و األنسجة الضامة ، تعترب أكرب حجما من اخلاليا احلمراء و أقل بكثري منها بالنسبة للعدد ، و نواها غالبا ما 

يرتاوح عددها يف احلالة الطبيعية من كرون ، يم  18 – 9 منأبعادها تقر بامليكرون فيصل قطرها . تكون مفصصة 

الكرية البيضاء ذات تركيب كيميائي معقد باإلضافة إىل املاء و األمالح .    3خلية يف ملم 11000إىل  4000

و احلديد و بنسب مرتفعة من الدهون و الكولسرتول و أمحاض  بالكالسيوماملعدنية املختلفة ، تكون الكرية غنية 

ضاء تشبه الكرية احلمراء إال أا تتميز بنفاذية خاصة حنو الزرنيخ ، يمن ناحية التبادل فالكرية الب فوسفاتية دهنية ، أما

   .2 اليود ، احلديد

  :أنواعهــا    

  :تنقسم الكريات البيضاء إىل جمموعتني كبريتني حسب خاصتني أساسيتني 

  .شكل النواة إما وحيدة النواة أو متعددة النوى حيث تكون النواة مفصصة * 

  .احتواء النواة على حبيبات فهي إما حمببة أو عدمية النواة * 

    GRANULACTTE: الخاليا المحببة 

  :تتميز بوجود حبيبات يف هيولتها و هي ثالث أنواع 

                                                           

 . 32ص ، 1990، سابق مرجع  أمحد أمني خليفة ، إبراهيم بلولة ، 1
 .77، ص 1982سيد احلديدي ، صفوح عقاد ، مرجع سابق ، .د 2
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ي متعددة الفصوص همن التعداد الكلي للكريات البيضاء و % 50 حوايلتشكل : الكريات الدموية احملببة املعتدلة * 

  .، ذات احلبيبات الصغرية والعديدة وظيفتها البلعمة وإنتاج املضادات 

تكون ذات فصني من التعداد الكلي للكريات البيضاء غالبا ما % 2.5تشكل حوايل : الكريات البيضاء احلمضية * 

  .ا دور يف بلعمة مركبات مواد الضد مع اجلسم املضاد فقط ، تتلون بامللونات احلمضية ، هل

من التعداد الكلي ، ذات نواة بيضوية تكون مشتملة على ثالث  %1- 0تشكل حوايل : اخلاليا احملببة القاعدية * 

  1 .فصوص أو أربعة

  AGRANULOCYTES: الخاليا غير المحببة 

من عدد الكريات الدموية البيضاء و هي خاليا ضخمة ذات نواة  % 8- 2تشكل حوايل : خاليا وحيدة النواة * 

و اخلاليا وحيد ة النواة تنشأ من خالهلا باجلهاز الشبكي البطاين املوجود يف الطحال و . بيضوية أو كلوية الشكل 

  .النخاع العظمي 

من عدد  % 40- 25 هي خاليا ذات شكل كروي ، ذات نواة كبرية مستديرة ، تشكل حوايل: خاليا ملفاوية * 

  : كريات الدم البيضاء وتظم ثالث أشكال 

  .البلعميات الصغرية  -         

  .البلعميات املتوسطة  -         

  .البلعميات الكبرية  -         

  :مصري الكريات البيضاء  - 

  .ساعة ويتم ختريبها باإلحنالل بأي مكان تتواجد فيه 40- 30ترتاوح حياا ما بني 

 :دموية الصفائح ال 

ميكرون ، خالية من النواة عند اإلنسان  5-2هي أقراص بيضوية أو كروية الشكل ، ذات القطر يرتاوح بني      

  2.لذلك يعتربها معظم الباحثني أجزاء خلوية 

                                                           

   MARCHAL.N  1976 ،p89املرجع نفسه ،  1
2 Fauchet.R Nifrah   ، 62، ص  1995، مرجع سابق .  
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أو العمالقة يف خناع العظام ، ويف الطحال املولدة للدم ويبلغ الصفائح الدموية مصدرها هو اخلاليا الضخمة     

ولكن هذا العدد قابل للتغري بكثرة حيث يزداد مستوى  3ملم/  4000000- 2000000دها يف دم اإلنسان عد

  ،الصفيحات يف الدم احمليطي خالل النهار وينقص يف الليل 

أضعاف بعد جمهود عضلي  5-3مبقدار  ورمبا يرجع إىل تعاقب العمل والراحة حيث يزداد عدد مستوى الصفيحات

  .يوم يف الدورة الدموية  11- 8شديد ، تعيش ملدة 

هيدروكسيل الرتيبتامني وكميات : تلعب الصفيحات دورا فيزيولوجيا يف جتلط الدم حيث أن الصفائح حتتوي على     

  1.من اهليستامني والتريومبوبالستني اليت حترر خالل عملية التجلط 

  :منشأ ومصير الصفائح الدموية 

يوجد اختالف يف اآلراء حول مصدر الصفائح الدموية فهناك من يقول أا تتشكل يف خناع العظام من خاليا      

ضخمة خاصة تسمى اخلاليا العمالقة ، وهناك من يقول أا تتشكل يف الرئة ويدعم هذا الرأي أن الدم الشرياين 

  .أكثر من الوريدي ، وقد لوحظت هذه اخلاليا العمالقة يف الرئة حيوي كمية من هذه األقراص 

تنشأ من بروتوبالوم اخلاليا العمالقة وريزوو املتواجد يف النخاع والطحال ، فالصفائح الدموية وميكن أن نقول أا      

مثل باقي الكريات  يوم يف الدورة الدموية وبعدها تتخرب الصفائح الدموية يف مقابر الكريات 11-8تعيش حوايل 

  .2الدموية 

  

  

  

                                                                                                                                                                                           

 
 .37ص، 1990، سابق مرجع  أمحد أمني خليفة ، إبراهيم بلولة ، 1

 . 79، ص  1982، مرجع سابق ،  سيد احلديدي ، صفوح عقاد.د 2
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  :سرطان الدم     

  :تمهيد     

لقد عرفت دراسة آليات تكون األورام السرطانية أي حتول اخللية الطبيعية إىل خلية سرطانية تقدما معتربا يف      

بداية السبعينيات وبالرغم من صعوبة التعرف على كل احلوادث املسببة لظهور السرطان فإن استخدام طرق 

والوراثة اجلزئية املطبقة على حتليل األثري املتبادل بني الفريوسات املولدة للسرطان للخاليا املضيفة والذي  البيولوجيا

  .مسح بدوره باكتشاف وجود مورثات فريوسية مولدة للسرطان 

أو  قابلية هذه الفريوسات على إحداث السرطان يف اخللية ، أوإن نشاط هذه األخرية هو الذي حيدد استعداد     

  .عن طريق حدوث طفرات يف اجلني اخللوي دون تدخل فريوسي 

تشكل املورثات املولدة للسرطان أحد املفاتيح لفهم ظاهرة تكون السرطان إضافة إىل عوامل أخرى ، ولقد مت      

ة اجليين يف ظاهر مورثة خلوية مولدة للسرطان تتدخل خالل فرتات حمددة من التكوين  20حاليا اكتشاف حوايل 

ت مرتفعة حتت تأثري مورثة بادئة ،وسرطان الدم ما هو إال عبارة أمراض تكاثر ومتايز اخلاليا عن طريق نسخها مبعدال

  .دموية خبيثة 

وإما خاليا فتية ) السرطانات املزمنة(تكاثر غري طبيعي إلحدى السالالت الدموية ، إما خاليا متمايزة وبالغة *    

  .تطورها يكون عموما مميتا وسريعا إىل حد ما *  .اجد يف الدم وخناع العظم تتو *  ) .السرطانات احلادة(

أثناء تشخيص املرض تعترب عملية التعرف على هوية اخلاليا املصابة مهمة جدا من أجل التنبؤ باملرض        

احد فقط بيقه ، ال ميكن تأكيد التشخيص إبتداءا من فحص املرض و طوبالتايل لبحث عن العالج املناسب لت

، بسبب تغرياا ) خاصة عندما تكون اخلاليا فتية (وذلك ألن التعرف على اخلاليا السرطانية غالبا ما يكون صعبا 

  .1 02املورفولوجية العديدة ، ميكن تلخيص العناصر املهمة للتشخيص يف  اجلدول 

                                                           

1 Bernard J.   ، 107، ص  1981، مرجع سابق . 
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  احلادة     الدمويةالسرطانات  -  1

LEUCEMIE AIGUES 

  .MYELOBLASTIQUEخناعي أصلي حاد * 

      PROMYELOCYTAIREخناعي أويل حاد* 

   MONOBLASTIQUEوحيد النواة أصلي حاد * 

   LEUCEMIE GRANUIOCYTAIREسرطان الدم ذو اخلاليا احلبيبية * 

    ERYTHROLEUCEMIES   سرطانات الدم احلمراوية* 

  LALسرطان الدم اللمفاوي األصلي احلاد * 

    L.Aplasmocytesسرطان الدم ذو اخلاليا البالزمية * 

 التكاثرية    النخاعية األمراض  -2

SYNDROMES 

MYELOPROLIFER A-

TIFS 

  سرطان الدم النخاعي املزمن ، يصيب سالالت اخلاليا النخاعية احلبيبية * 

  مرض زيادة الصفيحات الدموية املزمن * 

  ت احلمراء األولية أو تعدد الكريا  VAQUESمرض فاكيز* 

  سرطان الدم النخاعي املزمن ، يصيب ساللة اخلاليا احلبيبية واملونوستية * 

  تضخم الطحال النخاعي املزمن * 

  يوزينية يصيب اخلاليا البيضاء احلبيبية األيوزينيةاألسرطان الدم ذو اخلاليا * 

األمراض اخلبيثة اللمفاوية واخلاليا  -3

  ةميالبالز 

MALADIE MALGNES 

DES LYMPHCYTES ET 

DES PLASMOCYTES  

  سرطان الدم اللمفاوي املزمن * 

  سرطان الدم ذو اخلاليا البيضاء الشعريية * 

  امليلوم املتعدد* 

  مرض السالالت الثقيلة * 

املصحوب بفقر الدم ) IGM.M9د الغلوبني املناعيو وج(مرض املاكروغلوبني * 

   WALDENSTROMلواالسرتوم

 اللمفوم -4

LYMPHOMES  

  )ملفوم اخلاليا اللمفاوية واخلاليا النسيجية(  HODJKINمرض هودجكان* 

     

  1.األمراض الدموية الخبيثة :  01الجدول    
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زيادة أو نقص يف عدد اخلاليا  - 01

  البيضاء

إصابات خمتلفة ، تسممات ، حاالت ما بعد النزيف (استبعاد األسباب األخرى * 

  )إخل...واإلحنالل الدموي الدموي 

  التعرف على اخلاليا  - 02

 –دراسة السحبات الدموية ، دراسات خلوية كيميائية ، دراسات نسيجية * 

  :  -التغريات املورفولوجية 

  .تغريات يف قامة  اخلاليا  -   

  .زيادة العالقة النووية الستوبالزمية  -   

  )فجوات ، مكتنفات ، حبيبات سامة( تشوهات داخل الستوبالزم -   

، زوائد ، ثنيات ، تسننات ، كروماتني شذوذات يف النواة ، تعدد الفصوص  -   

  .بالغ يف اخلاليا الفتية 

  .زيادة يف القامة وعدد النوى  -   

شذوذات يف عدد  –دراسات خلوية وخلوية كيميائية يف اهر اإللكرتوين * 

  .اخللوية  وظائف بعض العضيات

  دراسات صبغية - 03

املتكررة ، غري النوعية باستثناء الصبغي الفيالدلفي املميز : شذوذات صبغية * 

  .لسرطان الدم النخاعي املزمن

  

  1.أهم العناصر المستخدمة لتشخيص سرطان الدم :  02الجدول 
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  األعراض

عموما ال توجد نوعية لكل منط من أمناط سرطانات الدم احلادة املزمنة ، إال بعض التغريات الطفيفة واألعراض      

  : الرئيسية العيادية هي 

  .شحوب وتعب تتلق خطورما خبطورة فقر الدم املرافق*    

  .منش وكدمات وسيالن الدم من اجللد واملخاطيات واللثة *   

  .إلصابات عند نقص عدد الكريات الدموية البيضاء ااحلساسية جتاه *   

  .درجة احلرارة مصحوبة أو غري مصحوبة بإصابة مرضية  ارتفاع*   

  . 1تضخم الطحال والكبد والعقد اللمفاوية وخاصة يف سرطانات الدم اللمفاوية*   

، رنوسيتيةأسرطانات الدم خم الكلي واللثة يف جلدية والتض ة عضوية وأضرارميويف بعض احلاالت هناك آالم عظ

  .تضخم هام للطحال )   * أو ضعف احليوية(وهن * : ومن أهم السرطانات املزمنة لدى األشخاص املصابني 

أعراض أخرى ميكنها أن حتدث حيث تكون أكثر ندرة يف البداية ، ويف بعض األحيان ببدء املريض قليال من *      

  .ال تذكر األعراض أو أعراض 

التعب ، حدوث أضرار جلدية لدى بعض املصابني وغالبا ما : عموما أعراض السرطان اللمفاوي املزمن هي *   

ه تكرار مرتفع لإلصابة قص إنتاج املضادات اجلسمية ينتجيتوافق مع عجز يف املناعة كنقص الغل والبيلني ، ون

اإلصابات  التعب، : ن الدم ذو اخلاليا البيضاء الشعرية منهاالبكتريية أو الفريوسية ، إضافة إىل بعض أعراض سرطا

  .2منخفض احلمى تضخم معتدل للكبد والطحال والعقد اللمفاوية ، فقر الدم واخلاليا الشبكية عددها 

  

  

  : األنواع 
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  : سرطانات الدم الحادة  –أ    

ظم ، تنقسم إىل جمموعتني عالدم وخناع الهي عبارة عن تكاثر خبيث للخاليا الفتية املولدة للعناصر اليت حتتاج 

سرطانات الدم احلادة النخاعية واللمفاوية تضاف إىل هاتني : رئيسيتني حسب منط اخلاليا املتفوقة والسائدة 

اموعتني سرطانات أخرى نادرة احلدوث ، سرطان الدم اللمفاوي األصلي يكون سائدا عند األطفال بينما النخاعي 

لسرطان الدم احلاد يعرف بتصنيف اصة عند البالغني حيث افرتضت جمموعة من الباحثني تصنيفا يف كل األعمار خ

FAB  أستند على الشكل اخللوي من خالل املشاهدة يف السحبات الدموية والنخاعية وعلى التفاعالت اخللوية ،

وهذا ما يبدو موضح يف اجلدول   Lواللمفاوي   Mالكيميائية ، وعلى هذا يرمز لسرطان الدم احلاد النخاعي باحلرف 

  1. 04و  03رقم 

  معايرة مميزة   اخلاليا السائدة   النمط

M1  النخاعية األصلية  

  )بدون متايز(

من اخلاليا النخاعية األصلية ، أجسام % 3مع توقف النضج أكثر من 

AUER +دون توقف النضج.  

M2  من اخلاليا النخاعية األصلية واألولية %  50أكثر من   التمايزخلاليا األصلية مع ا  

M3   أجسام   خاليا خناعية أوليةAUER  +_.  

M4  وأولية خاليا خناعية أصلية

  وعناصر مونوسيتية

  % 20اكثر من 

  % 20أكثر من 

M5  من اخلاليا احلبيبية % 20أقل من   عناصر مونوسيتية  

  

  

M6  

  خاليا دموية محراء أصلية

  

  من اخلاليا األصلية غري الطبيعية %  50أكثر من 

  .من اخلاليا األصلية الطبيعية % 30أو أقل من 

  من اخلاليا احلمراء األصلية غري الطبيعية % 10و

  من اخلاليا النخاعية األصلية واألولية % 80وأكثر من 
  سرطانات الدم احلمراء 

  LAM  FAB 2تصنيف : 03الجدول 

  )سرطان الدم احلاد ذو اخلاليا عمالقة النوى األصلية ( M7اإلشارة أنه مت حاليا إحلاق النمط  و جيدر

                                                           

1 Fauchet.R, Nifrah   ، 79،ص  1995، مرجع سابق 
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قامة اخللية ، شكل النواة   النمط

  ...اللمفاوية األصلية 

كمية السيتة   النويات  الكروماتني

  بالزم

ألفة الستوبالزم 

  للملونات 
L1  صغرية)T  أو ال نظامية

  )غري منتمية

  معتدلة  قليلة الغزارة  نادرة  متجانس 

L2   أو ال غري نظامية (كبرية

  )منتمية

  متغرية  متوسطة الغزارة  موجود  يظهر متميز

L3   كبرية)B  بيضوية أو يف

- 15منط كروي من 

  )ميكرون 25

حبيبات 

  ناعمة كثيفة 

  شديدة  متوسطة الغزارة  3-1من 

  

  LAMلسرطانات الدم الحادة اللمفاوية  FABتصنيف :  04الجدول 
1  

  :التشخيص البيولوجي للدم يظهر النتائج التالية 

  فقر الدم ونقص يف اخلاليا الشبكية  -   

  قامات خمتلفة للكريات احلمراء -   

  .3ألف كرية يف ملم 300زيادة يف عدد الكريات البيضاء يف معظم احلاالت ولكنه ال يتجاوز إال إستثنائيا  -   

ظم يظهر أنه يضم عموما عدد زوائد من اخلاليا وتغزوه بدرجات متفاوتة   اخلاليا والتشخيص البيولوجي لنخاع الع

الدموية السرطانية ، خاليا السالالت الطبيعية تكون قليلة العدد هلذا السبب يطلق العلماء على هذه احلالة بالعجز 

  2.يتم دائما بدراسة خلوية كيميائية  النخاعي ، إن فحص النخاع جيب أن

  

  : يشكل العالج الكيميائي العالج األساسي لسرطانات الدم احلادة ويهدف إىل 

  .عودة خاليا السالالت الدموية الطبيعية إىل الظهور  -إضافة عدة أدوية   -  ختريب اخلاليا السرطانية  -     
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  1)أو طعوم النخاع(وهناك أيضا طرق عالجية أخرى كالعالج املناعي أو نقل النخاع 

  :فيما يلي بإجياز أنواع سرطانات الدم احلادة  وسنتعرض

 سرطانات الدم النخاعية الحادة 

  :سرطان الدم النخاعي األصلي الحاد  - أ     

يتميز بتكاثر اخلاليا النخاعية األصلية يف النخاع والدم واليت تبدي العديد من الشذوذات الشكلية خاصة         

شذوذات صبغية يف  ور يز احملبة لأل) طور غري طبيعي ملتحمة فيما بينهاشكل تحبيبات هلا (احلبيبات وبوجود أجسام 

  .غة الصبغية بعض احلاالت املرضية ويف أغلب األحيان يشاهد نقص يف الصي

  ) عند األطفال% 20من السرطانات عند البالغني وأقل من % 80ميثل (يصادف هذا السرطان يف كل األعمار    

التعرف الدقيق على اخلاليا النخاعية األصلية اليت تضم أجسام ال تشاهد هذه يف كل إن التشخيص يعتمد على  

ملونوسيتية ، وتبدي هذه ااملصابني ذا السرطان وميكن مشاهدا من جهة أخرى من سرطانات الدم احلادة ك

وجتدر اإلشارة إىل أن التعرف على اخلاليا األصلية يكون  Bاألجسام تفاعال إجيابيا للبريوكسيداز وأسود السودان 

مت   M2أو جد صغرية ، ويف بعض احلاالت من النمط أحيانا صعبا فقامة هذه اخلاليا ميكن أن تكون جد كبرية 

، العالجات فعالية تسمح حاليا مبعدالت مرتفعة من مخود املرض  T) 8.21(العثور على انتقال صبغي خاص 

  % . 80- 70ترتاوح من 

سحبة دموية لسرطان الدم النخاعي احلاد ، تبني جتمع اخلاليا النخاعية األصلية ، ويكون النواة ضخمة فيها بعض 

  .2النويات ، السيتوبالزم القاعدية تكون غامقة على حميط اخللية

  :سرطان الدم النخاعي األولي  - ب   

                                                           

 85، ص  1982سيد احلديدي ، سفوح العقاد ، مرجع سابق .د 1
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يف الدم العديد من اخلاليا النخاعية األولية للكريات البيضاء  ال يرتدد كثريا بوجود ذييتميز هذا السرطان ال      

وخناع العظم ونزيف دموي خطري غالبا ما يكون مميتا حسب حدوث ختثرات أو جتلطات داخل األوعية الدموية 

  .1وبتطور قاتل وسريع 

مرتفعة ونسبة  3ألف كرية يف ملم 300-20يظهر عددا من الكريات البيضاء من  : التشخيص البيولوجي  *  

تبدو هذه األخرية كبرية القامة ومتلك نواة فتية مع نويات والسيتوبالزم %  50من اخلاليا النخاعية األولية تفوق 

اليت ميكنها أن تغطي وحتجب النواة عن الرؤية وحتتوي بصورة متكررة على  رزياحملبب حببيبات ضخمة احملبة لأل

النخاعية اليت األجسام الناعمة والعديدة واملرتبطة على شكل حزمة ، أما خناع العظم الغين جدا فيتميز بتفوق اخلاليا 

لسالالت الكريات  تضم عددا مرتفعا من احلبيبات ويتوقف النضج اخللوي عند هذه املرحلة وبالنقص الشديد

  .2احلمراء والصفيحات الدموية أو بغياا يف بعض احلاالت 

  : تبدي اإلختبارات اخلاصة هلذا النمط من السرطان   

  .تفاعال إجيابيا للفوسفاتاز احلامضية  - .تفاعال إجيابيا للبريوكسيداز وأسود السودان   - 

  .اضطرابات يف ختثر الدم  -  .تفاعل منتشر أو حبيبات صغرية :  PASتفاعل متغري لل  - 

يف اخلاليا النخاعية يؤدي إىل مورثة هجينة  t)15.17(شذوذات صبغية مميزة تتمثل يف انتقال صبغي خاص  - 

PML-RAR  11.17(أو(t . يتطلب هذا  النوع من سرطان الدم عالجا سريعا  

يت، فرتات اخلمول الكامل للمرض أصبحت أطول حاليا مما كانت عليه إذ نظرا لتكرار حاالت النزيف الدموي املم

-acide toutشهرا أو أكثر حاليا ميكن عالج هذا النمط من السرطان بإستخدام  20- 5أا ترتاوح بني 

trans-retinioque  ATRA  أو محض الريتينوتيك ، املشتق من الفيتامنيA  الذي يعمل على إزاحة وقف نضج

لكن دون إختفاء الكولون اخللوي الدموية السرطانية ودفعها إىل إستكمال نضجها ومتايزها للمرضى املصابني  اخلاليا

  3% .100اخلبيث مما يتوجب ربط هذا العالج يقود إىل معدل كمون املرض الكامل يصل إىل 

  

  

  : M4  سرطان الدم المونوسيتي الحاد -ج    

                                                           

 . 20، ص  1975 ،القفل  أمحد حتسني، نفسهمرجع  1
2 MARCHAL.N ، 94ص 1976، مرجع سابق  . 

3 BERNARD J.P LEVY, B.VARET , L.PCLAUVEL   112، ص  1981، مرجع سابق . 
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يتميز هذا النوع بوجود خاليا سرطانية يف الدم والنخاع هلا مظهرا وسطيا بني اخلاليا النخاعية األصلة       

واملونوسيت ، أضرار اللثة تكون متكررة ، وفقر الدم يكون عاما ومتدرجا ، زيادة عدد كريات الدم البيضاء تكون 

ية هلذه اخلاليا وخمتلف مراحلها من النضج يف النخاع النسبة املئو (ضحة مع زيادة عدد خاليا املونوسيت  امعتدلة وو 

  .   3يف ملم 500أما يف الدم فعدد العناصر املونوسيتية األولية واألصلية يتجاوز %) 80- 20يرتاوح من 

يف سريوم ) الليزوزمي( املرياميداز ميان يكون إجيابيا ، يالحظ أيضا يف معدل أنز دتفاعل البريوكسيداز وأسود السو     

  .1بول املريض و 

  : M5 الحادسرطان الدم المونوسيتي  -د     

يتميز بوجود مونوسيت أصلية مرضية يف الدم وخناع العظم بأضرار متكررة يف اللثة أو يف اجللد وباإلصابات      

   .2 )من املصابني ذا النمط األطفال% 10(سحائية متكررة ، وحبدوثه يف كل األعمار 

  : التشخيص البيولوجي *  

من (معتدلة يف عدد كريات الدم البيضاء  ادةوزي يظهر فقر الدم بالغ أو معتدل ونقص يف الصفائح الدموية      

السرطانية  يضع خاليا مونوسيت أولية وتتميز األصلية) والعديد من املونوسيت األصلية 3ألف يف ملم 40- 20

وكروماتني إسفنجي ، مظهر الستوبالزم الزرقاء الفاحتة تكون غزيرة  ري نظاميغبقامة كبرية وبنواة ذات شكل 

وحبيبات حمبة لألزير الناعمة جدا تكون نادرة ، وميكن للمنوسيت األولية أن تظهر بعض الشذوذات الشكلية  

  3.كتسنن النواة وبوجود بعض احلبيبات احملبة لألزير يف السيتوبالزم

من أجل متييز املونوسيت األولية عن األصلية ، إذ أا  تكون مفيدة يف هذه احلالة التفاعالت اخللوية الكيميائية    

تبدي تفاعال إجيابيا ضعيفا أو سلبيا للبريوكسيداز أو أسود السودان ، وتفاعال جد إجيابيا ألنزميات األسترياز ، 
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 . 112، ص  1982صبحي عمران شلش ، مرجع سابق ،  2

3 BERNARD J.P LEVY, B.VARET , L.PCLAUVEL   112، ص  1981، مرجع سابق . 



             الدم سرطانات                               الفصل الثاين                                     

 

24 

 

ا النخاع فيكون غنيا جدا ويضم العديد وهناك أيضا الزيادة يف معدل أنزمي املرياميداز يف السريوم وبول املريض ، أم

من املونوسيت األصلية ، العالج الكيميائي هلذا النمط من السرطان ال يزال خميبا لآلمال فخمود املرض يكون نادرا 

  .أشهر  10-2املدة وقصري 

ونوسيت ، جند فيها خاليا طالعية للم) LAM5النمط (سحبة دموية لسرطان الدم املونوسييت األصلي احلاد  -   

  .1يتميز بأشكال ودرجات خمتلفة من النضج 

  : سرطانات الدم الحمراء  -و     

تتميز هذه السرطانات بتكاثر ال طبيعي لطالئع الكريات احلمراء والبيضاء احلبيبية ، هذه التسمية تشري إىل    

، يالحظ وجود العديد من اخلاليا احلمراء األصلية يف خمتلف   DI GUGLIELMOتناذر اسمأمراض خمتلفة جتمع حتت 

يف الدم وتسيطر العناصر األكثر فتوة يف األشكال احلادة ، فقر الدم يكون ثابتا يف هذه احلالة مراحل نضجها 

 واخلاليا النخاعية  METANGELOBLASTESويتكرر نقص الكريات البيضاء وتشاهد بعض اخلاليا النخاعية التالية 

METOCYTES عدد خاليا املونوسيت يكون متغريا ونقص الصفائح الدموية يكون ثابتا  ،خناعية أصلية ياوأحيانا خال

وأكثر وضوحا يف األشكال احلادة ، يف خناع العظم تبدو اخلاليا احلمراء األصلية ناقصة النواة وتبدي شكل غري 

يف العاقة النووية السيتوبالزمية ، فجوات سيتوبالزمية  نظامي والنواة ضخمة احلجم أو متعددة الفصوص واضطرابات

.  

يكون عادة سلبيا يف اخلاليا احلمراء األصلية ولكنه قد يصبح إجيابيا يف كل مراحل نضجها يف  PASتفاعل ال      

عي ستمرار حنو سرطان الدم النخاإاحلمراء ، هذا النمط بني السرطانات يتطور ب و حالة سرطانات الدم البيضاء

  .حيث ينخفض عدد خاليا احلمراء األصلية ويزداد عدد خاليا النخاعية األصلية  األصلي
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التلوين يكون عموما سلبيا متغريا ، كما  LAMيف سحبة دموية لسرطان الدم النخاعي احلاد  PASميثل تفاعل ال   

يكون منتشرا على شكل حبيبات صغرية ضعيفة اللون ويف وسط اموعة يالحظ وجود كريات بيضاء حبيبية 

  .1معتدلة ملونة إجيابيا وبشدة

أن  لقد أشارت أغلب البحوث إىل انعدام أي عالمة كروموزومية مميزة أو شذوذ كروموزومي معني ثابت ، ميكن   

لقد كان وجود خاليا ذات جمموعات كروموزومية متعددة واألكثر شيوعا وتكرارا . مييز هذا النوع من ابيضاض الدم 

ذوذ ، توجد بشكل متكرر هي األخرى كالكروموزومات احللقية وثنائية اجلزء ش، فضال عن وجود أنواع أخرى من ال

  .املركزي 

  : سرطانات الدم الحبيبية المعتدلة أو األيوزينية أو األساسية  - هـ   

معتدلة أيوزينية : ا وتعرف حسب منط اخلاليا السائدة يف الدم اجلاري جددر هذه السرطانات هي من النمط النا    

  .، أساسية 

  : سرطان الدم اللمفاوي األصلي الحاد 

  :يتميز هذا النمط من السرطان مبا يلي   

  .تكاثر اللمفاويات األصلية يف الدم  -     

  .وجود هذه اخلاليا يف النخاع والعقد اللمفاوية عن طريق الغزو  -     

  .شذوذات صبغية ال نوعية  -     

اللمفاويات األصلية ميكن أن تكون طبيعية أو أا تبدي تغريات مورفولوجية، قامتها متنوعة ولكنها غالبا خمتزلة،   

تكون مرتفعة ، الستوبالزم قليلة الغزارة وزرقاء شاحبة بدون حبيبات عادة متلك النواة كروماتني زمية العالقة السيتوبال

، ميكن العثور على خاليا غري نظامية ) L3النمط (ناعم ونوية أو نويتان ، شكل النواة نظامي أو غري نظامي 

  .شاة للخاليا املشاهدة يف مرض اللمفوم لبريكت امل
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رون وبعالقة نووية سيتوبالزمية مرتفعة وبنواة مدورة أو كمي 25- 15للمفاويات بقامة كبرية متغرية من تتميز ا    

بيضوية الشكل متلك كروماتينا كثيفا مع نوية أو عدة نويات واضحة يف كل اخلاليا وبسيتوبالزم متوسط الغزارة حتيط 

  .1على العديد من الفجوات  بنواة بشكل كامل وتبدي ألفة قوية للملونات القاعدية وحتتوي

مألوف لدى  L1(الدم يف مجيع األعمار ويسيطر بشكل واضح على الطفولة  يصادف هذا النمط من سرطانات

من السرطانات هي من النمط اللمفاوي األصلي % 50، عند الطفل  40ال يشاهد إال نادرا بعد السن ) األطفال

  .يصيب األطفال الذكور أكثر مما يصيب اإلناث 

  : التشخيص البيولوجي للدم يظهر النتائج التالية *   

  .فقر الدم ونقص يف خاليا الشبكية  -     

  ) 3يف ملم% ألف 50أقل من (نقص يف عدد الصفيحات الدموية  -     

من احلاالت ، عدد اللمفاويات األصلية يف الدم يكون % 50يزداد عدد الكريات البيضاء يف أكثر من  -     

  .امتها عادة أصغر ، نقص عدد الكريات البيضاء يكون مألوفا متغريا وق

حالة  330لـ 1980ولية اليت عقدت يف مدينة سويدية عام ألشذوذات صبغية وذلك من خالل الدراسات ا -     

، % 8بنسبة  t)4.11( ، %18ة بنسب  t)9.22(حالة منها عدة شذوذات  218مرضية حيث أظهرت 

)8.14(t  14%+ 7بنسبةq  ، 7%-6q  6. %  

من جمموع املرضى حيملون كرموزوم فيالدلفيا، ذا يتضح انعدام % 5.7كما وضحت الدراسات أن نسبة      

  .خاصة متيز هذا النوع من السرطان تشخيصاصفة كروموزومية 

لية أما النخاع العظمي فيضم دائما عددا مفرطا من اخلاليا ويشتمل على أعداد كبرية من اللمفويات األص    

  1 .س متغري خلاليا السالالت األخرى فون
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  : االختبارات الخاصة *     

  . Bالتفاعالت سلبية للبريوكسيداز وأسود السودان  - 

  .وجود حبيبات ضخمة إضافة إىل أن التفاعل يف بعض األحيان يكون ضعيفا أو سلبيا :  PASتفاعل  - 

   .يكون التلوين شديد اإلجيابية يف السيتوبالزم - 

  .ترياز إجيايب ستفاعل األ - 

  .املرياميداز السريومية تكون طبيعية  - 

    2.دراسات كروموزومية - 

                                                           

 
2
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  :التطور والعالج    

أفضل النتائج مت احلصول عليها يف سرطانات الطفل ، تعتمد الطرق العالجية احلالية هلذا النمط من السرطان    

سميتها ، أشهر هذه الرتكيبات تتلف يف طريقة تأثريها ومدى على إعطاء املريض جرعات متزامنة لعدة أدوية خت

  : الدوائية هي 

     - VINCRISTINE+PREDNISONE  -PREDNISONDOUNORAGINE   VINCRISTINE+  
      - VINCRISTINE+PREDNISONE+DOUNORUBICINE+L-ASPARANASE    

وقائي بعد ذلك بطريقة يستمر العالج الد الكامل للمريض من اخلمو % 95- 90تعطى هذه الرتكيبات       

إن املوت املبكر والنادر جدا ، خمتلفة ، إن النسبة املئوية هلذا اخلمود الكامل تكون أكثر عند الطفل منه عند البالغ 

من % 50ن بقاء أكثر من أكما يرجع إىل مضاعفات ناجتة عن املرض أو عن العالج أو عن مقاومة العالج ،  

  .1احلياة يف فرتة اخلمود الكامل للمريض يتجاوز اآلن مخس سنوات املرضى على قيد 

   L.CHRONIQUESسرطانات الدم المزمنة    

يشكل هذا النمط جزءا من جمموعة األمراض النخاعية التكاثرية ، ويتميز :  سرطان الدم النخاعي المزمن  -أ    

، يشاهد تتطور يف الكبد والطحال بشكل خاصليت تتسرب و بتكاثر متفوق لساللة اخلاليا البيضاء احلبيبية املعتدلة ا

من بشكل خفيف يف الذكور عنه يهي،  30بعد سن ) حاالت 4/5(ارتفاعا يف كل األعمار ولكن تكراره أكثر 

  .يف اإلناث 

  2.ويتم الكشف عن املرض يف هذه احلالة بشكل عرضي خالل فحص طيب عادي يقوم به الفرد     

  : البيولوجي للدم يظهر النتائج التالية التشخيص *     

  .فقر الدم معتدل أو غري موجود  -   

  .شكل طبيعي للكريات احلمراء ووجود بعض اخلاليا احلمراء األصلية أحيانا  -   

  .3عدد طبيعي للخاليا الشبكية  -   

                                                           

 . 39، ص  1999عقيل بن باديس ، حيكي كاظم السلطاين ، أساسيات الوراثة اخللوية الطبية ، دار النور ،  1
  . 33، ص 1975أمحد حتسني القفل ، مرجع سابق ،  2
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  .لنخاعية األصليةة وعدد نادر من اوجود العديد من اخلاليا النخاعية التالية والنخاعية األولي -   

  . زيادة العدد املطلق للخاليا البيضاء املعتدلة ، األيوزينية ، األساسية، أما العدد املطلق للمفويات فيكون طبيعيا -   

  .من احلاالت ونادرا ما يكون منخفضا % 50عدد الصفائح الدموية يكون طبيعيا أو مرتفعا يف  -   

  .الشذوذات الصبغية  -   

  .خاعية متلك نواة كروية الشكل وكرية بيضاء حبيبية معتدلة ، وكرية بيضاء حبيبية أيوزينية الناخللية  -   

بعد تشخيص هذا السرطان تشخيصا ناقصا ما مل يتم التعرف على وجود كرمزوزم له أو شذوذ خاص ، حيث   

ذوذ صبغي شصورة شبه ثابتة ليتوافق ب L.M.Cأثبتت الدراسات الوراثية اخللوية خلاليا الدم أو النخاع العظمي أن 

سنة " هانكروفورد"و"نويل"، ولقد وصف العاملان % 90مكتسب يدعى بالصبغي الفيالدلفي الذي يتواجد بنسبة 

  . 1أول وصف لعالقة كرموزومية مميزة ملرض مكتسب حمدد 1960

فيالدلفيا يف الدورة الدموية احمليطية ولكنه يبقى يف خناع العظم ملختلف أطوار هذا السرطان هلذا  وخيتلف كروموزوم  

) 1982وانك وكنوتسني (أجريت حماوالت الستئصاله من خاليا النخاع املدارة باألشعة أو بالعالج الكيميائي 

  .حيث مت ختفيض إزالته من خاليا النخاع بصورة مؤقتة فقط 

لقول أن أسباب حدوث سرطان الدم النخاعي املزمن الزالت غري معروفة بشكل قاطع حلد اآلن ومع وخالصة ا   

وهي حدوث سلسلة من الطفرات  من الرباهني اليت تغزو سبب حدوثه من الناحية الوراثية ريذلك فهناك الكث

ة ، وكما قد يكون يلنسيلية أو النسق عليه النظرية الخلية واحدة بعامل غري معروف وهذا ما أطل اليت تصيبقبة املتعا

  2.سبب حدوثه راجع إىل نتيجة التحول اخللوي السرطاين اخلبيث 
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حيث يكون النخاع غنيا جدا باخلاليا مع السيطرة للخاليا النخاعية  :التشخيص البيولوجي للنخاع العظمي  *   

واخلاليا العمالقة النوى يف معظم احلاالت ونقص اخلاليا احلمراء  األيوزينيةاحلبيبية والزيادة يف اخلاليا األساسية 

  .األصلية 

  : الخاصة  االختبارات   

  .أو غياب فعالية الفوسفاتاز األساسية للخاليا البيضاء  اخنفاض -     

  .من احلاالت % 95-90يف   PHIوجود صبغي فيالدلفيا  -   

  .األكثر وضوحا يف البول زيادة معتدلة حلمض البول يف السريوم و  -   

  .يف الليزوزوم  B12زيادة فيتامني  -   

  .1يادة اخلاليا البيضاء احلبيبية األساسية زيادة يف اهليستامني مرتبطة بز  -   

    :العالج والتطور    

  : يشتمل تطور هذا السرطان يف ثالثة أطوار    

  .طور مزمن ميتد غالبا على مدى عدة سنوات *      

  .طور تسارعي ميتد لفرتة أسابيع  *    

أو ملفاوي أصلي ) 2/3(إىل سرطان دم حاد إما خناعي أصلي  LMCطور حاد يكون إجباريا يتحول فيه *     

ومع ذلك فهناك بعض السلبيات اليت تظهر يف هذا العالج كحدوث مخود أو توقف يف منو النخاع      )1/3(

العظمي لفرتة طويلة الذي يؤدي إىل عجز مناعي قاتل ، ومن املمكن ظهور تأثريات ضارة من الطعم على املضيف 

سنوات ، وتتصف  5-3ضى ترتاوح بني املستقبل إضافة إىل أن هناك حاالت تؤدي إىل املوت ، وفرتة حياة املر  أو

  .2بفرتات من مخود املرض الطويلة إىل حد ما تقطعها إنتكاسات 
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اللمفاوية  Bيصيب سرطان الدم اللمفاوي املزمن بشكل رئيسي خلية  :سرطان الدم اللمفاوي المزمن  -ب    

  .من حاالت هذا النوع % 10-5اللمفاوية فتقدر بنحو  T أما نسبة إصابته ل 

  : ويتميز هذا السرطان الكثري تكرار مبا يلي 

  .الصغرية يف الدم والنخاع وحيدة الكولون الناضجة والطبيعية من اجلهة املورفولوجية  Bتكاثر مفرط للمفويات  -   

د واجلدر املعدية واملعوية للنخاع العظمي وأيضا للطحال والكبد والعقد اللمفاوية واجلل تاللمفاويا احتياج -   

  .سية التنفو 

  )21إمحال لثالثي الكروموزوم (قلة الشذوذات الصبغية النوعية  -   

، وال يشاهد قبل  60يصادف هذا السرطان الذي يتطور تدرجييا عند البالغني املتقدمني يف السن أكثر من  -   

  1 .، يكون كثري احلدوث عند الرجال أكثر منه عند النساء وال يصيب األطفال  40سن 

  : التشخيص البيولوجي للنخاع العظمي *   

  .النخاع العظمي يكون غنيا جدا وحتتاجه العناصر اللمفاوية بكثرة ، بينما تنخفض عناصر السالالت األخرى -   

  . االحناليليرتفع عدد خاليا الساللة احلمراء يف حالة فقر الدم  -   

  :ويظهر التشخيص البيولوجي للدم *  

  .وشكل طبيعي للكريات احلمراء  فقر دم خفيف -   

  .دموي  احناللتفع عند حدوث عدد طبيعي خلاليا الشبكية أو مر  -   

، العدد املطلق للخاليا البيضاء احلبيبية يكون طبيعيا  3ألف يف ملم 50- 15يرتاوح عدد اخلاليا البيضاء  -   

  .منخفضاأو 

وتأخذ هذه اللمفاويات مظهر ملفاويات % 95- 75 هناك زيادة معتربة يف اللمفاويات الناضجة ترتاوح بني -   

   .2صغرية ومع ذلك ميكن مشاهدة ملفاويات أكرب قامة وبسيتوبالزم غزيرة 

  : سرطان الدم ذو الخاليا البيضاء الشعيرية    

                                                           

1  LORD-DUBE.H, L Italien . R : Hématologie Maloine , éditeur , Paris 1983 .  
2 BERNARD J.P LEVY, B.VARET , L.PCLAUVEL  122، ص 1981، مرجع سابق . 
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وصفته والذي .  سرطان الدم ذو اخلاليا البيضاء الشعريية أو السوطية الذي ينتمي إىل جمموعة األمراض اخلبيثة    

  Tاللمفاويات (مسؤول عن مرض دموي ملفاوي أنه عبارة عن تكاثر وحيد الكولون  BOURONCLE 1985الباحثة 

  .من جممل سرطانات الدم% 2مزمن نادر ميثل حوايل ) الناضجة

 60- 40ترتاوح أعمارهم بني  ، معظم األفراد املصابني بهاألسباب املؤدية إىل ظهوره غري معروفة إىل حد اآلن     

ل املونوسييت والبعض اآلخر حنو موضع النقاش فالبعض مييل حنو األصسنة ، إن طبيعة اخلاليا السرطانية ما زالت 

   .1اللمفاوي أو اخلاليا النسيجية 

  : التشخيص البيولوجي للدم ونخاع العظم   * 

ميكرون نواا مستديرة أو  15-12ة ملفاوية كبرية قطرها من موية تأخذ اخللية البيضاء الشعريية قامديف السحبة ال  

استطاالت رفيعة ذات مظهر سوطي أو  هة للملونات القاعدية يف السيتوبالزم حميطها نظامي بلفبيضوية ، ضعيفة األ

سفتاز القاعدية تفاعل البريوكسيداز والفو  .شعري مميز ، ميكن مالحظته باهر املتضاد األطوار أو باهر اإللكرتوين 

  فهو أيضا تفاعل سليب أو إجيايب ضعيف، أما الفوسفتاز احلامضية PASسلبيا ، وال  للخاليا البيضاء

  وملفاويات النخاع العظمي يكون فقريا من اخلاليا وميكن مشاهدة خاليا بيضاء شعريية.إجيايب

  .2وخاليا بالزمية منخفضة من العناصر النخاعية الطبيعية 

  

  

  :  العالج   

                                                           

1 Breton .G   ، 104، 103، ص  1992، مرجع سابق .  

  
2 Garbon.F , Zelek.Sotto.JJ :guide pratique des hémopathiers malines , MMI , édition Masson 2001,P74  
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،ـ ولقد شهد تطور استخدمت يف هذا النمط من السرطاناستئصال الطحال من أول العالجات الناجحة اليت  إن   

من احلاالت % 80الذي يراقب بشكل كامل التكاثر السرطاين يف أكثر من أنرتفريون  αهام بعد إدخال استعمال 

فه على ما يبدو أو منعه لتأثري عوامل النمو اليت تنتجها حيث يعمل على إزالة اخلاليا البيضاء الشعريية عن طريق إيقا

  .وبالتايل استقرار املرضهذه اخلاليا واليت تعمل عادة على تنشيط وتنبيه تكاثرها ، 

منقوص األكسجني الفعال الذي يؤدي إىل مخود كامل ودائم  كلوروأدينوزين -2أما حاليا فيستخدم املركب 

  . 1 لسرطان الدم ذو اخلاليا البيضاء الشعرية

                                                           

  .  Garbon.f ,zelek sotto jj  p 74املرجع نفسه ،  1
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ال نزال جنهل األسباب احلقيقية اليت تقف وراء هذا املرض ولكن من املعروف أن هناك عوامل متنوعة تساهم 

  .يف ظهورها كالعوامل الفيزيائية و الكيميائية ومن احملتمل أن تكون فريوسية أيضا 

التقنيات احلديثة يف تشخيص احلاالت السرطانية املختلفة غري معتمد عليها بشكل  وال تزال طرق إستخدام

واسع ، وذلك بسبب القصور فيها ملعرفة التغريات الدقيقة جدا اليت تتعرض هلا اجلينات احملمولة على 

وموزومية الكروموزوم،كما أن إكتشاف وجود عالقة واضحة بني ابيضاض الدم النخاعي املزمن وحدوث تغريات كر 

هو ما دفع العلماء للبدء يف دراسة هذه األخرية خاصة عندما حددت بشكل دقيق يف هذا املرض  Gيف اموعة 

  . 02وهو انتقال يف الكروموزوم رقم 

وهكذا فإن احلديث عن وجود عالقة بني الشذوذ الكروموزومي وأنواع السرطانات أساسا للتشخيص املرضي ال 

 .يزال بعيد املنال 
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