
شتنبر 2014عدد 8 14

ملف العدد

األستاذة الطبيبة السعدية زفاض
اختصاصية في امراض الدم 

وسرطان الطفل، مصحة املدينة، 
الدار البيضاء

�سرطان الطفل

العوامل المسببة :

على  عندهم  التعرف  مت  حيث  البالغني  خالف  على 
الكحول،  )التدخني،  للسرطان  مسببة  عوامل 
العوامل  فإن   )... خارجية  عوامل  الفيروسات، 

املسببة لدى الطفل تظل مبهمة. 

قد  احلاالت(  من   5%( النادرة  احلاالت جد  بعض  في 
بالنسبة  احلال  هو  كما  وراثي  عامل  هناك  يكون 
لسرطان شبكة العني و كذا بعض األمراض الوراثية 
مرض   ،21 الصبغي  )كثالثي  للمرض  املعرضة 

فونكوني و فقدان املناعي األولي ...(. 

أعراض سرطان الطفل :

الطفل غير خاصة  غالبا ما تكون عالمات سرطان 
و خادعة حيث ميكن أيضا إيجادها في أمراض أخرى 
حميدة أكثر ترددا عند الطفل خاصة و أن هذا األخير 

يكون في بداية املرض يتمتع بصحة جيدة.

أو  عالمات  ألية  خاص  بشكل  التنبه  يجب  لهذا  و 
لفترة  استمرت  إن  خصوصا  عادية،  تبدو  ال  أعراض 
طويلة دون أن تستجيب للعالجات العادية. و يجب 
في هذه احلالة  القيام بالفحوصات الالزمة للتحقق 

من  األمر.

العضو  و  السرطان  نوع  حسب  العالمات  تختلف 
املصاب و ميكن تلخيصها في اجلدول 1.

نتائج العالج: 

سرطان  عالج  في  ملحوظة  تطورات  إجناز  مت  لقد 
ذلك  و   10 أطفال من   8 الطفل مكنت من شفاء 
حسب نوع السرطان و كذا درجة تطوره و انتشاره 

خالل التشخيص.

تعتبر هذه النتائج ثمرة تدبير متعدد االختصاصات 
التشخيص  وسائل  يخص  ما  في  ملحوظ  وتطور 
علم  و  الطبية  التحليالت  األشعة،  )علم 
)بروتوكوالت  العالج  وسائل  كذا  و  التشريح...( 
الفحص  تقنيات  فعالية،  أكثر  الكيماوي  العالج 

باألشعة أكثر دقة و جراحة أكثر جرأة...(.

عالج المرض :

فريق  طريق  عن  املرض  عالج  تدبير  يكون  أن  يجب 
ميدان  في  عالية  خبرة  ذي  اإلختصاصات  متعدد 
السرطان،  عالج  طبيب  ضاما  الطفل  سرطان 
الطبيب اجلراح، طبيب األشعة، طبيب علم األحياء، 

و طبيب التشريح... 

يعتبر سرطان الطفل مرضا نادرا حيث يشكل %1 إلى %2 من مجموع 
السرطانات. في غياب بيانات إحصائية دقيقة، تقدر عدد احلاالت املشخصة 
في املغرب بحوالي 1200 حالة جديدة سنويا %50 منها تصيب األطفال 
الكبار  سرطانات  عن  الطفل  سرطانات   تختلف  اخلامسة.  سن  دون 
ويتمثل معظمها في اللوكيميا أو سرطان الدم، سرطان الغدد اللمفاوية 
و أورام الدماغ. و هي غالبا سرطانات جنينية )تذكر بأعضاء تكوين اجلنني( 
أو ساركومات. و تفسر هذه اخلصائص كون السرطان عند الطفل ينمو 
بشكل جد سريع كما يتراجع أيضا بسرعة بفعل استجابته الواسعة 

للعالج الكيماوي.

األستاذة السعدية زفاض، الدكتورة مديحة الغمراوي )مستشفى 
األطفال الدر البيضاء(، األستادة فوزية املسفر العلوي )استاذة طب 

األطفال، جمعية املستقبل الرباط(
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تطوره  درجة  و  السرطان  نوع  حسب  الطفل  سرطان  عالج  يختلف 
وانتشاره و يشمل كل من العالج الكيماوي و/أو العالج باألشعة و/ 
أو اجلراحة مع عالجات أخرى موازية تدعيمية متكن من تقليص معاناة 

الطفل.

يهدف العالج إلى حتقيق الشفاء و التقليص قدر اإلمكان من حدوث 
آثار جانبية.

تتبع المرضى تحت العالج :

يحتاج الطفل املصاب بالسرطان ملتابعة ورعاية صحية مستمرة ويتم 
التتبع بواسطة الطبيب املعالج أو طبيب األسرة و ذلك من أجل:

رصد عالمات عودة املرض و التي قد حتدث خالل خمس سنوات ما بعد  �

املراقبة عن طريق الفحص السريري املتكرر و كذا  العالج و تتم هذه 

الفحوصات البيولوجية و األشعة.

رصد حدوث تبعات و آثار جانبية من شأنها الظهور عدة سنوات بعد  �

العالج.

مالحظات هامة :

مرض قابل للشفاء في %80 من احلاالت شريطة إجراء تشخيص  �

مبكر.

يجب تقصي السرطان عند أي أعراض مستمرة و غير مفسرة. �

أهمية اللجوء إلى تدبير متعدد االختصاصات ذي كفاءة عالية في  �

مجال سرطان الطفل.

الجدول 1: التشخيص المبكر  لسراطانات الدم عند األطفال.
نوع السرطان احلالة السريرية العضو

ساركومة عضلية مخططة جحوظ  العني

كثرة منسجات الجنرانس

ورم أرومي عصبي

ورم أرومي شبكي

ورم أرومي عصبي منتشر تكدمات جفنية

ورم أرومي عصبي صدري علوي متالزمة كلود برنارهورنير

ورم أرومي كلوي انعدام القزحية 

ورم أرومي شبكي تبييض احلدقة      

ورم أرومي شبكي، ورم دماغي حول

ورم دماغي رأرأة

انتشار ورم أرومي عصبي العقيدات القحف

ورم أرومي عصبي ، ورم دماغي تغيير الشكل

ورم أرومي عصبي، كثرة منسجات الجنرانس نسيج رخو

ورم دماغي آالم الرأس

ابيضاض الدم احلاد النخامي ضخامة اللثة األنف و األذن و احلنجرة

ملفومة  الهود جكينية

ابيضاض الدم احلاد نزيف اللثة

ملفومة  الهود جكينية ، ورم أرومي عصبي انحصار لثوي

كثرة منسجمات الجنرهانس

ملفومة  الهود جكينية بروز احلنك

ملفومة  الهود جكينية ، ساركومة عضلية تضخم اللوزتني وحيد اجلانب

سرطان اجلوف انسداد أو نزيف األنف

ساركومة عضلية

ملفومة

ساركومية صداع الفك العلوي

ساركومية عضلية، ملفومة  الهود جكينية انتفاخ الفك العلوي 

سرطان اجلوف، ساركومية سيالن األذن أحادي اجلانب 

كثرة منسجات الجنرناس

ساركومية برعم النفق السمعي
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داء هودشكني تضخم العقد اللمفية اجلانبية الرقبة

سرطان اجلوف

ابيضاض الدم احلاد تضخم العقد اللمفاوية احملممة حديثا

ورم أرومي عصبي ورم صلب جانبي

ورم وعائي أو ورم وعائي ملفي ورم رخو

ساركومة عضلية مخططة تضخم اجلدار الصدر و الظهر

ورم اللحمي يووينغ

تضخم العقد اللمفية املتصف ضيق التنفس

ورم رئوي، ورم أرومي عصبي

ساركومة إيوين السركومية أو الطرفية

ملفومة ال هودجيسكية، داء هودشكني متالزمة الوداج العلوي

ملفومة الهودجيسكية انضباب جنبي

ورم عظمي أولي آالم موضعية ليلية األطراف

ورم عظمي أولي كسر مرضي

ورم عظمي أولي تضخم  مؤلم

ورم عظمي أولي عرج

ورم أرومي عصبي منتشر ألم عظمي منتشر

ابيضاض الدم احلاد

ساركومة عضلية تضخم موضعي

ورم ارومي كلوي تضخم نصف اجلسم

سرطان الدم النخاعي املزمن تضخم الطحال املتجانس اجلد كبير البطن

ابيضاض الدم احلاد ، داء هودجكني تضخم الطحال املتجانس

داء هودجيكني تضخم الطحال العقيدي

الهودجكينية كتلة بطنية امامية+/- استسقاء  

ورم أرومي عصبي كتلة جد محددة مع االتصال القطني

ورم أرومي كبدي تضخم كبدي

ورم أرومي ، متالزمة بيير تضخم كبدي عقيدي

ورم خاليا جنسية مبيضية كتلة متحركة

ورم أرومي كتلة النصف الثانية

ابيضاض الدم احلاد، ملفومة  الهود جكينية خصيتني منتفختني احلوض

ورم اخلاليا اجلنسية ، ساركومة عضلية مخططة، ملفوية الهود جكينية خصية منتفخة

ورم ارومي كلوي

ساركومة إيوين تضخم مؤلم للحوض

ساركومة عضلية مخططة للمثانة/ البروستات احتباس بولي/ صعوبة التبول

ساركومات عضلية فرجية. نزيف أو تورم الفرج

ورم أرومي بيلة دموية

ابيضاض الدم احلاد   شحوب حديث و غير متحمل عالمات سريرية أخرى

عدم التنسج النخاعي

عدم التنسج النخاعي فرفرية حديثة

داء هودشكني/ ضغط الصفراوي بورم أو حفوة ملفية يرقان حديث بدون حرارة

داء هودشكني حمى مستدمية

عدم التنسج النخاعي

ورم القناة القحفية البلعومية بوال و عطش

كثرة منسجات النكرهانس

ورم أرومي اسهال حركي

ورم أرومي ورم جلدي

ملفومة  الهود جكينية ، ورم أرومي شلل سفلي

التهاب السحايا البالستية شلل األعصاب القحفية

ورم دماغي صداع خوذوي

ورم دماغي شلل نصفي

ورم دماغي قيء انفجاري

ملف العدد
سرطان الطفل




