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Lymphoma اللمفوما

دية محدثة ضخامات عق, تنشؤات لمفية المنشأ وحيدة النسيلة❖

 leukemia vs lymphomaاالبيضاض مقابل اللمفوما❖



Overview نقاط أساسية في الدراسة

 classification,التصنيف, Conceptsمفاهيم •

biologyالبيولوجيا 

Epidemiologyالوبائيات •

 Clinical presentationالتظاهر السريري•

Diagnosisالتشخيص •

 Stagingالمرحلة•

 types of lymphomaأنماط اللمفوما الهامة•
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Diagrammatic representation of B-cell differentiation and relationship to major B-cell neoplasms.



Diagrammatic representation of T-cell differentiation and function. 



 Mechanismsآليات نشوء اللمفوما

of lymphomagenesis

 Genetic alterationsالتغيرات المورثية•

 Infectionاإلنتان•

 Antigen stimulationالتحريض المستضدي•

Immunosuppressionَكْبُت الَمناَعة •



Risk factors for NHL
عوامل تزيد خطورة حدوث اللمفوما

 immunosuppression orتثبيط أو عوز مناعي•

immunodeficiency

 connective tissue diseaseأدواء النسيج الضام•

 family history of lymphomaقصة عائلية•

infectious agentsالعوامل اإلنتانية •

ionizing radiationالتشعيع المؤين •



Epidemiology of lymphomas

الوبائيات

كاليشكل المرتبة الخامسة في تشخيص السرطان في•

males > femalesالذكور أكثر إصابة من النساء •

incidenceنسبة الوقوع •

– NHL increasing تزداد

– Hodgkin lymphoma stable مستقرة



Incidence of lymphomas in comparison 
with other cancers in Canada
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Age distribution of new NHL cases in 
Canada
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Age distribution of new Hodgkin 
lymphoma cases in Canada

Age (years)
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,الوزننقص , التعرق, الحمى: األعراض الجهاز ية-
.الحكةو .الوهن العام

الحشويةو الضخامات اعتالل العقد اللمفاوية-

,العصبياالرشاح, قصور نقي العظم:االختالطات-
انصباب , تظاهرات مناعية, أعراض االنضغاط

.المصليات

.المتالزمة االنحاللية الورمية-

.المتالزمات نظيرة الورمية-

.مجموعة ال عرضية-

Clinical manifestations 

السريريةالتظاهرات



آليات الحدوث

.انقالب, خبن, إزفاء: الشذوذات الصبغية-

)P-53 - المورثة)تعطيل المورثات الكابحة للورم

AIDS -HHV-8 -HTLV-1 –EBV الفيروسات -

: المسرطنة

BCL-6 -الطفرات الجسمية الزائغة التي تصيب المورثة



االختالطات الناجمة عن اللمفوما

قصور نقي العظم باالرتشاح•

CNS infiltrationارتشاح الجملة العصبية المركزية •

 immuneقلة الصفيحات أو انحالل الدم المناعي•

Hemolysis or thrombocytopenia

 compression ofانضغاط البنى التشريحية•

structures (e.g. spinal cord, ureters)

,  التامور\انصباب الجنب•

 ,pleural/pericardial effusionsالحبن

ascites



الموجودات التشخيصية

:الموجودات المخبرية

ESR, UA, LDH, CBC,β2-Mic

U, Cr, ALT, AST, TB, ALP

التصوير بالصدى,الصدرصورة: الموجودات الشعاعية-

وم التصوير بالغالي, التصوير الطبقي المحوري
-PET., المشع Scanning

.التشريح المرضي-

.التنميط المناعي النسيجي-



يحتاج التشخيص لخزعة كافية

adequate biopsy

لجةيجب أن يثبت التشخيص بالخزعة قبل بدء المعا•

 cellsسيجيةيحتاج لنسيج كاف لتقييم الخاليا و البنية الن•

and architecture

 coreخزعة باإلبرة  open bx,خزعة مفتوحة –

needle  ,bx رشافة باالبرةFNA 



-Stage);1-المرحلة▪ I)إصابة منطقة عقدية وحيدة أو موقع أو عضو خارج لمفي.

إصابة منطقتين عقديتين أو أكثر في جهة واحدة من الحجاب الحاجز: (Stage II)2-المرحلة▪

إصابة مناطق عقدية في جهتي الحجاب الحاجز (Stage III);3-المرحلة▪

 involvementإصابة الكبد أو نقي العظم أو عضو خارج لمفي(Stage IV):4-المرحلة▪

of liver or bone marrow or an extra- lymphatic 

organ

 Staging Classificationتصنيف المرحلة آلن آربور 

Provided by Ann Arbor



Stage I

1-المرحلة

Stage II Stage III

3-المرحلة

Stage IV

4-المرحة

Staging of lymphoma مراحل اللمفوما

A: absence of B symptoms غياب األعراض العامة

B: fever, night sweats, weight loss وجود أعراض عامة

2-المرحلة



Chromosome 

translocations in 

non-Hodgkin's 

lymphoma

Translocation

اإلزفاء  
Genesالمورثات  Functionالوظيفة 

Typeالنمط  
Follicular t(14;18) Bcl-2/IgH Suppresses apoptosis

Lymphoplasmacytic t(9;14) PAX5 Transcription factor

Mantle cell t(11;14) Bcl-1 (cyclin D1) Cell cycle regulator

Diffuse large B cell t(3;4) Bcl-6 Cell cycle regulator

Burkitt's t(8;14) t(2;8) c-myc and Ig Transcription factor

Anaplastic t(2;5) NPM1/ALK Tyrosine kinase

MALT t(11;18) BIRC3/MALT1 fusion 

protein

Suppresses apoptosis



ات الصبغية و المورثيةالموجود

 Chromosomeالتبدالت الصبغية•
changes in NHL  

– t(14;18):  Follicular lymphoma

– t(8;14):  Burkitt’s lymphoma

– t(11;14): Mantle-cell lymphoma

– t(2;5): Ki-1+(CD30 +) Anaplastic large-
cell lymphoma

–t(3;4) Diffuse large B-cell lymphoma



Prognosis for NHL
إنذار اللمفوما

قة  األمراض المراف, اللمفوما التائية, العمر المتقدم: اإلنذار السيئ•

concomitant disease        , ارتفاع خميرة نازعة

 raised LDH.اللبنيةالهدروجين   

:البقيا لخمس سنوات عند المرضى المعالجين•

. low gradeعند منخفضي الدرجة %50أكثر من

 high gradeعند عالي الدرجة       30%



نقاط سريرية هامة في 

التشخيص

 clinicalمظاهر سريرية•

features  

 naturalالقصة السريرية•

history  

prognosisاإلنذار•

treatmentالمعالجة •

نقاط بيولوجية هامة في 

التشخيص

 morphologyالشكل•

التنميط المناعي•

immunophenotype

  geneticالمظاهر المورثية•

features

المظاهر السريرية•

Classification التصنيف



Lymphoma classification
(2001 WHO) تصنيف اللمفوما

• B-cell neoplasms

– precursor َسلَف

– Mature ناضجة

• T-cell & NK-cell neoplasms

– Precursor َسلَف

– mature ناضجة

• Hodgkin lymphoma

Non-

Hodgkin

Lymphomas



الطريقة العملية للتفكير باللمفوما

Category الفئة Survival of 

untreated 

patients 

البقيا بال معالجة

Curabilityال

شفاء

To treat or 

not to 

treat 

أن نعالج أو ال

Non-Hodgkin 

lymphoma

لمفوما ال هودجكن

Indolent

اِميبَطيُء التَّن

Years اء غير قابل للشف

بشكل عام

Generally 

defer Rx if  

asymptomatic

Aggressive

ُعْدوانِي  

Months قابل للشفاء 

Curable in 

some

Treat

Very 

aggressive

جدا  ُعْدوانِي  

Weeks قابل للشفاء 

Curable in 

some

Treat

Hodgkin 

lymphoma

لمفوما هودجكن

All types

كل النماذج

Variable –

months to 

years

قابل للشفاء 

Curable in 

some

Treat









ية  Laboratoryالموجودات المخبر

Findings

➢Molecular Biology changes in 
NHL
• bcl-2, bcl-6, bcl-1, 

• TCR

• IgH



ثالثة أنماط شائعة من اللمفوما

Follicular lymphomaِلْمفُومةٌ ُجَرْيبِيَّة •

 Diffuseائيةِلْمفُومةٌ ُمْنتَِشَرة كبيرة الخاليا ب•

large B-cell lymphoma

 Hodgkin lymphomaِلْمفُومةُ هودجكيِن•



 Relativeالتواتر النسبي للمفوما

frequencies

لمفوما هودجيكن 

Hodgkin

lymphoma
NHL

Diffuse large B-cell

Follicular

Other NHL

لمفوما هودجيكن
Non-Hodgkin Lymphomas

~85% of NHL are B-lineage



-Nonنسبة الوقوع في لمفوما ال هودجكن
Hodgkin's lymphoma

Incidence

رة اللمفوما المنتشرة كبي

الخاليا

Diffuse large
B-cell lymphoma

اللمفوما الجريبية

Follicular lymphoma

Other NHL أنماط أخرى



30%

22%8%
7%

6%

6%

6%
2%

14%

Large B-cell 

Follicular

Marginal zone

PTCL

Mantle cell

SLL/CLL

Mediastinal 

Anaplastic L cell

Hodgkin’s

 Relativeالتواتر النسبي للمفوما

frequencies





 Follicularاللمفوما الجريبية
lymphoma

(بطيئة النمو)هي النمط األشيع من اللمفوما الُمهاِودة •
“indolent” lymphoma   

 presentationعادة ما تكون منتشرة عند تجلي المرض•

 asymptomaticغالباً غير عرضية•

not curableغالباً غير قابلة للشفاء•

 BCL-2 geneتترافق مع شذوذ مورثي•
rearrangement [t(14;18)]

-germinal center Bمنشأ الخاليا بائية من المركز المنتش •
cell



Follicular Lymphoma



(”watch-and-wait“)إذا كانت ال عرضية نكتفي بالمراقبة •

خيارات المعالجة الكيميائية متعددة إذا كانت عرضية •

 median survival: yearsمتوسط البقيا سنوات•

فإن خطر الموت و المرض , بالرغم من أنها مهاودة•

 morbidity and mortality can beمعتبر

considerable  

 to aggressiveالتحول إلى لمفوما عدوانية ممكن•

lymphoma can occur  



 Diffuseاللمفوما المنتشرة كبيرة الخاليا

large B-cell lymphoma

aggressive” lymphoma“النمط األشيع للمفوما العدوانية •

 symptomaticتكون عرضية عادة•

 extranodal involvementاإلصابة خارج العقدية شائعة•

 germinal centerمنشأ الخاليا بائية من المركز المنتش•

يجب تقديم المعالجة•

curable in ~ 40%قابلة للشفاء بنسبة•



Diffuse Large B Cell Lymphoma



Diffuse lymphocytic non 
Hodgkin's lymphoma



Disorder Common Phenotype Comments/Variations 
Potentially Associated 

Genetic Abnormalities 

Chronic lymphocytic 

leukemia/small cell 

lymphocytic lymphoma 

DR, CD19, CD20, CD5, 

CD22(-), CD23, CD10(-), 

CD11c+/-, CD25+/-, CD43, 

clonal SIgM and SIgD 

weak CD20 dim 

Abnormalities of 13q, 14q, 

11q 

BCL-2 overexpressed 

Bright SIg, CD20, FMC7 

Mantle cell lymphoma 

DR, CD19, CD20, CD5, 

CD22, CD23(-), CD10(-), 

CD43, moderate clonal SIg 

(IgM > IgD) Cyclin D1 overexpressed t(11; 14) 

Follicular lymphoma 

DR, CD19, CD20, CD5(-), 

CD22, CD23+/-, CD10, 

CD11c(-), CD43(-), very 

bright clonal SIg CD10 negative <20% t(14; 18) 

Overexpression of BCL-2 

Marginal zone and 

associated lymphomas 

DR, CD19, CD20, CD5(-), 

CD22, CD23(-), CD10(-), 

CD11c, CD25(-), CD103(-), 

moderate clonal SIg SIgD rare Trisomy 3 

Hairy cell leukemia 

DR, CD19, CD20, CD5(-), 

CD22, CD23(-), CD10(-), 

CD11c, CD25, CD103, 

moderate clonal SIg 

SIgD common, very bright 

CD22 and CD11c No consistent alteration 

Plasma cell dyscrasias 

DR(-), CD19(-), CD20(-), 

CD22(-), CD38, CD45, 

clonal cIg, clonal SIg-/+

Two color bright CD38 and 

dim CD45 sensitive marker No consistent alteration 



Hodgkin lymphoma لمفوما
هودجكن 

 germinalمنشأ الخاليا بائية من المركز المنتش•

center 

-Reedخاليا ريد ستنبرغ في النسيج المصاب•

Sternberg cells (RS variants)

لنسائلمعظم الخاليا في العقد المصابة ارتكاسية متعددة ا•



Hodgkin lymphoma

Thomas Hodgkin

(1798-1866)



Classical Hodgkin Lymphoma



Epidemiology الوبائيات

أقل تواتراً من لمفوما ال هودجكن•

M>Fالذكور أكثر من النساء •

.ذروة الحدوث في العقد الثالث•



األنماط النسيجية للمفوما هودجكن

العقيدي بسيطرة اللمفاوياتلمفوما هودجكن•

 Classical Hodgkinلمفوما هودجكن التقليدي•

lymphoma

األكثر شيوعاً nodular sclerosisالمصلب العقيدي–

mixed cellularityمختلط الخلوية –

lymphocyte-richغني باللمفاويات –

lymphocyte depletedنضوب اللمفاويات –



Reed-Sternberg cell





RS cell and variants

popcorn celllacunar cellclassic RS cell

(mixed cellularity) (nodular sclerosis) (lymphocyte

predominance)



A possible model of pathogenesis

germinal

centre

B cell

transforming

event(s) التحول

loss of apoptosis

فقد االستماتة الخلوية

RS cell
inflammatory

response

EBV?

cytokines



العوامل المسببة

EBV infectionاإلنتان بحمة ابشتاين بار•

األشخاص أصحاب الحالة االقتصادية و االجتماعية األعلى•

caucasianالوقوع أعلى عند القوقازيين•

•possible genetic predisposition

:أسباب أخرى•

 occupation?المهنة HIV ?متالزمة عوز المناعة

?herbicidesالمبيدات الحشرية 



Clinical manifestations
التظاهرات السريرية

lymphadenopathyاعتالل العقد اللمفاوية•

contiguous spreadاالنتشار بالتجاور •

ت إصابة المواقع خارج العقدية غير شائعة ما عدا الحاال•

.المتقدمة

B” symptoms“أعراض عامة •



اإلنذار

:يعتمد على المرحلة•

.سنوات5بقيا ـA-1من المرحلة %95أكثر من ▪

.سنوات5بقيا IV-Bمن المرحلة  %40أقل من▪



Treatment and Prognosis
اإلنذار و المعالجة

Stageالمرح

لة

Treatment

المعالجة

Failure-free 

survival بقيا

حرة من المرض

Overall 5 year 

survival

بقيا كلية لخمس 

سنوات

I,II ABVD x 4 

& radiation

70-80% 80-90%

III,IV ABVD x 6 60-70% 70-80%



 Long termمضاعفات طويلة األمد

complications of treatment
infertilityالعقم•

–,MOPP > ABVD;   الذكور<اإلناث

sperm bankingيجب مناقشة حفظ النطاف –

premature menopauseانقطاع الطمث الباكر–

secondary malignancyالخباثة الثانوية•

 lung,الرئةAML,االبيضاض النقوي الحاد  skin ,الجلد–
الثدي thyroid,الدرق NHL, MDS ,عسر تنسج النقي

breast...

 cardiac diseaseالداء القلبي•


