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الخالصة
شملل الدااةممة تسمعو حالممة للر مص موممابو بالمقم العفممد للل اليمة ممع الرقًمة لاعالممادا علمص ا عممرا
السريرية  ،ترالح اعلااهم بين شهرين الص ما يزيد علص  80ةنة ذكواا لاناثا .ةجل ا ناث نسمًة( ) 63.3%ممن العمدد
الكلع لالصابات قياةا بالذكوا ) . ( 36.7%
لقد ترالح ال ئة العلرية ا كثر اصابة بالمقم العفمد اللل اليمة مع ا نماث ) ( 18.8%مع العفمد الثمانع ممن العلمر
بينلا ةجل اعلص نسًة ع الذكوا ع العفد الثالث من العلر لبنسًة ) (10%لظهرت ال ئمة العلريمة مع العفمد السماب اقم
عر ة لالصمابة )  ( 1.1 %لةمجل اعلمص نسمًة لالصمابات مع العفمد الثالمث ممن العلمر )  ) 26.7 %ممن العمدد الكلمع
لللوابين تاله العفد الثانع من العلر لبنسًة )  ( 24.4%بينلا لم يسج العفد ا لل ةوى ) (11.1%لكان عمدد الحما ت
اللوابة تدنع لاعاًمااا ممن العفمد الرابم  ,بلغم حساةمية همذه الطريفمة للحما ت ا لاهابيمة الحليمدة  100%لالدقمة 98%
لكان الحساةية ا لاام العفمد اللل اليمة القًيثمة  50%لظهمرت ا لاام الغديمة ا نًثاثيمة بلحساةمية  85.7%لدقمة 98%
لالحساةية الادا  66.7%لالدقة

.98%

مفتاح الكلمات :ا لاام الحليدة الا اعلية ,الاام العفد الل الية ,ا لاام ا نًثاثية الغدية  ,حا ت الادا .
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المقدمة
تعد طريفة الرشف با برة الدقيفة طريفة ةهلة لةريعة للاشمقي
ذاته .كلا إنها تعل علص تشقي

نوع العفد ال ا ة الوامية بدل اةائوال ؛ لبمذل يلكمن تحديمد مسماا العمال بدقمة .لقمد

أثًا الدااةات ك اءة هذه الطريفة ع تشقي
الاشقي
تاعر

حيمث يلكمن الحومول علمص نايجمة ال حم

مع اليموم

الحما ت الحليمدة لا لاام السمرطانية لا نًثاثيمة  ،لأعطم دقمة عاليمة مع

(.)2
العفد العنفية ع منطفة الرأس لالرقًة إلص آ ات مر ية مقال مة حيمث تشمك إحمدى أهمم العمواا

اللر مية

لأكثرها شيوعا ع بلدنا ليًدل إ الحرلب اللااالية الامع ممر بهما العمراك تركم اثمااا صمحية  ،لبيئيمة ممدمرة .ألفم ظمال
علص السكا بوواة عامة لا ط ال علص لجه الاحديد ؛ لبدا اخاال ا ع عدائية األمرا
تعرف تفنية ال ح

لخووصا القًيثة منها ).( 2

القلوي باةاقدام الرشف با برة الدقيفة )  (FNACبأنها تفنية خاصة ب ح

القاليا اللساحولة

عن طريق الرشف ( Aspirationاللغط السالب) عمن طريمق زمرب ابمرة دقيفمة مع ا علماء الجسملية الوملدة أل العفمدة
النسميجية اللقال مة .أ

حم

الرشمف بما برة الدقيفمة  ( FNAC ) Fine Needle Aspiration Cytologyتفنيمة امنمة,

بسيطة  ,ةريعة لدقيفة ع تشقي

ا لاام لالعفد السطحية لالعليفة مع الجسمم .لممن اكثمر ا علماء الجسملية الل حوصمة

بهذه الطريفة شيوعا هع  :الثدي  ،لالغدة الداقية  ،لالعفد اللل الية  ،لعفمد الاام المًطن  ،لا مات زمدة الًرلةماات  ،لعفمد
لالاام العظممام  ،لالطحممال  ،لالكًممد لالكلياممين  ،لالرئممة .تعممد هممذه األعلاااااممااء اهممدا ا نلوذجيممة لهممذا النمموع مممن الافنيممة أممما
مًاشرة أل باةاقدام جهاب السوناا ال الل راس .( 1) CT – scan
لبممدأت هممذه األمممرا
اللر

تا شممص ممع ال ئمات الشممابة لملمما

مماعف الحالممة هممو تشممقي

حيث توعب السيطرة عليها بوةاطة العال  .لمن هنا اكاسً تفنية ح

الحمما ت ممع مراحم ماممأخرة مممن

الرشف با برة الدقيفة اهلية تشقوية

كونها طريفة تشقيوية ةريعة لك وءة لآمنة ل تحاا إلص تقدير مو عع ال عام .

طرائق العمل
شلل الدااةة  90مريلا من اللوابين بالقم العفد اللل الية ع الرقًمه تمم انافمائهم عشموائيا  ،لممن ثمم حومهم ممن
قً اطًاء ماقوومين مع مساشم ص الكاظليمة الاعليلمع  ،لشقوم حما تهم اةمانادا المص ا عمرا

السمريرية .ترالحم

اعلاا اللر ص بين ثالثة اشهر الص ما يزيد علص  22ةنة من الذكوا لا ناث للللدة من شهر مماي

 2004للغايمة نهايمة

شهر ايلول  .2005تم اجراء ال ح
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تقنية جمع العينات Specimens Collection Technique
تقنية الفحص الخلوي باالبر الدقيقة باعتماد الرشف Fine Needle Aspiration Cytology Technique
)(FNAC
يكو ل

لل ح

اللريض القا

مسالفيا علص ظهره  ،م ةحب الراس قليال الص القلف بو م لةمادة تحم

الكاف ال يكو جالسا علص كرةع بلسند خل ع  ،ثمم يعفمم الجلمد موك محم العفمدة بمالكحول ا ثيلمع لبمدل اةماقدام اللقمدا
اللو عع لبعد ااتداء الك وف النًيذة  ،تم تثًي العفدة بوةاطة اليد اليسمرى (ا بهمام لالسمًابة) .مسمك ةمرنجة نًيمذة ةمعة
( )10ةم 3للحوول علص
لتم تحس

ال اح

غط ةلًع اعلص تثً

يها ابرة دقيفة قياس ( )21باليد اليلنص  ،تم ادخالهما تمدايجيا مع العفمدة ،

بالدخول ع العفدة لعندها تم ةحب

غط ةالب  3-2ةم 3بوةاطة حام السرنجة مم اللحا ظمة عليمه

بوةاطة ابهام اليد اليسرى لعندها تمم ادخمال لتحريم ا بمرة لالممام لالقلمف لللمرات ماعمددة للملا الحومول علمص ناما
خلوي ،للكع
لا برة

يام فد ا ات اللالركزة مو عيا ) (focal lesionsداخم العفمد ا صملية.تم تحريمر اللمغط السمالب بًطمأ

بال داخ العفدة  ،لبعدها تم ةحب اإلبرة ل غط علص مكا الموخزة مع العفمدة لمدقائق منعما لحمدلث النمزف.ثم

يام و ا برة من السرنجة لتم ةحب
علص ةاليدات معدة لهذا الغر

غط ةالب جديد بعدها تًثام ا بمرة .تمم ن مم اللحاويمات الامع تمم الحومول عليهما

بوةاطة د حام السرنجة ل رش ك لم اقيق لهذا الغر

بوةاطة حا ة ةاليد آخر .

إعداد شرائح المسحة وطريقة التصبيغ Processing of smear & staining methods
تو م الشمرائم مًاشمرة بحاليمة بجاجيمة (قنينمة كموبلن  )Coplin Jarمللمةة بكحمول اثيلمع لباركيمز % 95بوصم ه مثًاما
 Fixativeلتارك يه للدة  20دقيفة لاوًم بعدها جاهزة للاوًيغ (شك اقم ) 7بعمدها تومًغ الشمرائم بعمد تثًياهما بومًغة
الهيلاتوكسلين – ايوةين ) Haematoxylin – Eosin Staining (H &Eلكلا يلع :
توًغ بوًغة هااس هيلاتوكسلين  Harris haematoxyline stainingللدة دقيفاين  ،ثم تغس بلاء الحن يمة الجمااي
لحين بلال الوًغة الزائدة (دقيفة لاحدة)  ،لبعدها تعام باللواد اآلتية.
كحول حاملع  1.5 ( acid – alcoholم حامض الهايداللي اللركز م  650م (كحول اثيلمع باركيمز ، )%70
للحين تلو الشريحة باللو ا حلر  ،ثم تغس بلاء الحن ية للدة  30ثانيمة.محلول كاابونمات الليثيموم ( 1.5مم ممن محلمول
كاابونات الليثيوم اللشًعة م  650م كحول اثيلع باركيز ، )% 70لتغلر به للدة دقيفمة لاحمدة  ،ثمم تغسم بلماء الحن يمة
خلسمة عشمر زلممرة ) % 50.(15 dipsكحممول اثيلمع خلم

عشممرة زلمرة.ثم تعامم مم صمًغة المما  Eosinا يوةمين للممدة

عشرين ثانية.لبعدهاتغس بلاء الحن ية الجااي لحين بلال الوًغة الزائدة لللمدة دقيفمة لاحمدة.ثم تعامم مم  % 95كحمول
اثيلع خل

عشرة زلرة لتكراللرتين.ل بعدها كحول اثيلع مطلق خل

زلرة لتكرا للرتين لبعدها يغط
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صبغ المقاطع النسيجية
زلممرت الشممرائم بممالزايلول للممدة  5دقممائق لمممراة بسلسمملة مممن تراكيممز  % 35 ،% 50 ،% 70 ، %80مممن الكحممول
ا ثيلممع لللممدة دقيفممة لكم تركيممز ثممم عوملم باللمماء اللفطممر  ،لبعممدها صممًغة بوممًغة الهيلاتوكسمملين للممدة  5دقممائق ليممزال
ال ائض من الوًغة بلاء الحن يمة ثمم عوملم بكحمول محلمض لتغسم ممرة اخمرى بلماء الحن يمة  ،لاللماء اللفطمر ثمم تلمرا
بسلسلة من الكحمو ت  % 100 ، % 90 ، % 80، % 70 ، % 50لتومًغ با يوةمين للمدة دقيفمة لاحمدة ثمم با يثمانول
اللطلق للدة دقيفاين لتغلر بعدها بالزايلول للدة  5دقائق  ،لاخيرا يلاف اليها الكندا بلسم  ،ليو
 ،لت ح

وقها زطماء الشمريحة

باللجهر اللوئع.

النتائج
(جدلل اقم ) 1ترالح أعلاا اللر ص مما بمين أقم ممن ثالثمة اشمهر المص اكثمر ممن  22ةمنة ممن المذكوا لاألنماث .أمما
بالنسًة لجن

اللر ص فد ترلاح نسًة الذكوا  % 36.7من العدد الكلع لالصمابات  ,لنسمًة اإلنماث بلغم  % 63.3ممن

العدد الكلع لالصابات.
أظهرت الناائج ع الجدلل ( ) 2ا ال ئة العلرية ا كثر اصابة بالمقم العفمد اللل اليمة مع ا نماث ل بنسمًة  % 18.8مع
العفد الثالث من العلر بينلا ةجل اعلص نسمًة بمين المذكوا مع العفمد الرابم ممن العلمر لكانم  . % 10بينلما كانم نسمًة
ا صممابة هممع ا ق م ي ال ئممة العلريممة العفممد الثممامن  , % 1.1بينلمما ةممجل اعلممص نسممًة لالصممابات ممع العفممد الراب م مممن
العلر  % 26.7من العدد الكلع لللوابين تلص ذل العفد الثالث من العلر لبنسًة  % 24.4ل لم يسمج العفمد الثمانع ةموى
نسًة  % 11.1من مجلوع الحا ت اللسجلة  .بينلما كانم نسمًة ا صمابة مع العفمد الرابم صمعودا لموح تمدنع مع عمدد
ا صابات .
أظهرت النامائج مع الجمدلل ( )6أ ال حم

القلموي للحما ت لما ) (90حالمة لباةماقدام تفنيمة ً . FNACلغم نسمًة

الحا ت ا لاهابية الحليدة ع تفنية الرشف با برة الدقيفة  %90 FNACلبلغ نسًة ا لاام الغدية ا نًثاثيمة % 6.7
للسمماة حمما ت  ،أممما حمما ت الاممدا

ًلغم نسممًاها

هوجكن  % 1.1للحالة لاحدة فط .اجري ال ح

 % 2.2للحالامما

فممط  ،بينلمما بلغم نسممًة ا لاام اللل اليممة القًيثممة

النسيجع لا  12حالمة فمط حيمث ظهمر ا تفنيمة الرشمف بما برة الدقيفمة

 FNACكان زير مطابفة للثالث حا ت.
أظهرت الناائج ع الجدلل (  ) 3أ ال حم

بهمذه الافنيمة ا حساةمية همذه الافنيمة Sensitivityللحما ت الاهابيمة الحليمدة

 , % 100لبلغ نسًة الدقة  , % 98مع حمين كانم الحساةمية لاام العفمد اللل اليمة القًيثمة  . 50%لا همذه النسمًة
تعطع مةشر صحيم للحساةية نظرا لفلة العينات اللشقوة لالل حوصة .
أما ع حالة ا لاام الغدية ا نًثاثية  Metastatic Adenocarcinomaكان نسًة الحساةمية  % 85.75لالدقمة
, % 98لكان نسًة الحساةية لعفد الادا  % 66.7لالدقة . % 98
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جـــــدول ( )1يمثل العالقة بين الجنس والمجاميع العمرية للحاالت المصابة

الجنس Sex

المجاميع العمرية

المجموع

انثى Female

ذكر Male

)Age Groups (years

11

4

7

No.

%12.2

%4.4

%7.8

%

10

7

3

No.

% 11.1

% 7.8

%3.3

%

22

17

5

% 24.4

% 18.8

% 5.6

24

15

9

No.

% 26.7

% 16.7

% 10.0

%

8

7

1

% 8.9

% 7.8

% 1.1

5

3

2

% 5.6

% 3.3

% 2.2

6

1

5

% 6.7

% 1.1

% 5.6

2

1

1

No.

% 2.2

% 1.1

% 1.1

%.

2

2

% 2.2

% 2.2

Total

%

20-29

30-39

No.
%

40-49

No.
%.

No.
%

%

90

57

33

No.

% 100.0

% 63.3

% 36.7

%.
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10-19

No.

No.

32

<9

50-59

60-69

70-79

80-89

 Totalالمجموع
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جدول ( )2يبين التشخيص النهائي بتقنية الرشف باالبرة الدقيقة )(FNAC
التشخيص بالرشف باالبرة الدقيقة *FNAC Diagnosis
المجمووووع

حوووووووووووواالت

االورام االنبثاثيووووووة الغديووووووة

Total

التدرن

الخبيثة

)(T.B.

)(adenocarcinoma

االورام الحميوووووودة
اورام العقوود اللمفاويووة الخبيثووة
)(Lymphoma

التفاعلية
/

التشخيص النهائي*

(Final

)diagnosis

Benign

Reactive

87

87

% 7..8

% 7..8

2

1

1

% 2.2

% 1.1

% 1.1

No.

االورام الحميدة التفاعلية

%

Benign / Reactive

No.

اورام العقوووووود المفاويووووووة الخبيثووووووة

%

)(Lymphoma

8

.

1

No.

% 8.7

% ..8

% 1.1

%

3

2

1

No.

% 3.3

% 2.2

% 1.1

االورام االنبثاثية الخبيثة الغدية
(adenocarcinoma
حاالت التدرن

%

09

2

.

1

71

No.

% 199.9

% 2.2

% ..8

% 1.1

% 09.9

%.

)(T.B.
المجموعTotal

*وجووود فوورون معنويووة عاليووة بووين التشووخيص النهووائي بالرشووف بوواالبرة الدقيقووة وبووين التشووخيص النهووائي عنوود مسووتو
احتمالية ).(P < 0.01
جدول( ) 3يمثل القيم االحصائية للحاالت المشخصه بتقنية الرشف باالبرة الدقيقة

التشخيص
الحا ت

الدقة

الحساسية

التحديد

القيمة التنبؤية

القيمة التنبؤية

االيجابية

السلبية

%22

%222

%22.3

% 22.3

%222

ا لاام اللل الية القًيثة

%22

% 222

% 52

% 222

% 22.2

ا لاام الغديةالقًيثة

% 22

% 222

% 25.2

% 222

%22.2

حا ت تدا

% 22

%222

%22.2

%222

%22.2

ISSN: 2222-8373

32

Vol: 7 No: 3, July 2011

أهمية الفحص الخلوي باستخدام الرشف باالبرة الدقيقة في تشخيص االفات المرضية
لتضخم الغدد اللمفاوية في العنق ولمختلف الفئات العمرية.
صباح ناصر العلوجي  ,عالء غني  ,مصطفى عبد الخالق الطائي

المناقشة
إ الاًمماين الواةم ممع األعلمماا يةشممر بو مموع اخمماالف طًيعممة لأنممواع ا ممات اللر ممية لاألعلمماا الاممع يحوم
اللر

ليعطع صواة لا حة لللدى الواة

يهمما

ناشاا آ ات تلقم العفد اللل الية ع الرقًمة بمين ال ئمات العلريمة الومغيرة

لاللافدمة ع العلر,لفد ترالحم نسمًة ال ئمة العلريمة ا كثمر اصمابة بالمقم العفمد اللل اليمة  %18.8مع ا نماث ل مع العفمد
الثالث من العلر .بينلا ةجل

أعلص نسًة لالصابة بالقم الغدد اللل الية ع الذكوا ل ع العفد الراب من العلر لبنسمًة 10

 ( %جدلل  ) 1لقد يرج السًب ع بيادة نسًة ا ناث علص الذكوا مع همذه الدااةمة لل رصمة اللااحمة أممام ا نماث للامردد
علص العيادات اكثر من الذكوا نشغالهم بالعل أل قد يكو بسمًب كمو ا نماث تعمانع ممن تغيمرات سميولوجية مع مراحم
مقال ة من العلر ال قد يكو ا هالام لديهم اكثر من الذكوا للفلايا الوحية (.)3
تظهر ا ات ا لاهابية ع اللر ص بأعلاا تارلاع بين الوغيرة الص اللافدمة  ,لقد ترالح ا علاا مع همذه الدااةمة
ما بين أط ا بعلر ثالث اشهر لمافدمة ع العلر بلغ اكًمر ممن  80عامما ( جمدلل  )1لهمذه جماءت مفاابمة لاعلماا الامع
لادت ع دااةة ) (6الاع تللن عددا من اللر ص كا ا صغر يهم بعلر ةنة لاحد لا كًمر بعلمر  90عامما  ,لكمذل
م ما توص إليه ) (3بأعلاا ترالح بين  90-2عاما  ,لجاءت هذه الدااةة ماوا فة مم مما ألاده ) )4مع ةميادة اصمابة
ا ناث بالقم الغدد اللل الية ا لاهابية علص الذكوا .ع حين اشاا باحثو أخرل المص ةميادة نسمًة اصمابة المذكوا بالمقم
الغدد اللل الية ا لاهابية علمص ا نماث أيلما )  ,( 5,6,7لقمد اظهمرت نامائج همذه الدااةمة ا ال ئمة العلريمة ا قم عر مة
لالصابة بالاهاب الغدد اللل الية كان

ع العفد الثامن لبلغ نسًاها  .% 1.1إ أةمًاب ظهموا ا خاال مات مع ا صمابة قمد

يعزى إلص حمدلث تغيمر مع نلمط ا صمابة بالاهابمات الغمدد اللل اليمة مع الرقًمة نايجمة الالموث الًيئمع المذي احدثامه الحمرلب
اللاالحف مة ممع العممراك )(8

,لقممد يشممكو بعممض ا ط ممال مممن تلممقم العفممد اللل اليممة ممع الرقًممة (Cervical Land

) Developedليرا ممق ذل م ظهمموا عالمممات لاعممرا

اللممر

 ،اات مماع داجممة الحممرااة  ،لاعممرا

الاهمماب الجهمماب

الان سع العلموي  ،لالاهماب الحنجمرة لا ذ لآ م مع العفمد اللالمقلة  ،لأحيانما اللاهماب اللثمة لا ةمنا لالاهماب اللموبتين
الحاد لاللزمن ),( 9لمن اللاعااف عليه أ ال ئمة العلريمة لالط مال اقم ممن  2ةمنوات تكثمر لمديهم اصمابات تلمقم الغمدد
اللل الية ع الرقًة ل ةًاب الاهابية  ،إ أنه يالح أ ا ط ال اللحالين جراء ال ح
 , % 12.2لهذا قد يعزى إلص عزلف الوالدين من اجراء ال ح
ا ةاشااية لالط ال; لذل لفناعة الطًيب بكو الاشقي

القلوي كان نسًاهم قليلة لبلغم

خشية علص ابنائهم أل عدم أحالة هكذا حا ت من العيادات

السمريري لاللقاًمري كماف ل حاجمة جمراء ال حم

القلموي

بافنية الرشف با برة الدقيفة (.)FNAC
اظهرت ناائج هذه الدااةة ا العفد الراب ةج أعلص نسًة اصابة بآ ات العفد اللل الية ل بنسمًة  % 26.7ممن العمدد الكلمع
لللوابين تاله العفد الثالمث ممن العلمر لبنسمًة . % 24.4بينلما لمم يسمج العفمد الثمانع ةموى  .% 11.1لامما العفمد القمام
لوح تدنع ع عدد الحا ت اللسجلة  ،ل ظهر العفدين الثامن لالااة اصابات بنسمًة  % 2.2ممن عمدد الحما ت اللومابه.
ل ع دااةة اجراها الًاحث لجمدلا ا العفمد الثمانع ممن العلمر قمد ةمج اعلمص نسمًة اصمابة با مات ا لاهابيمة زيمر الواميمة
 % 28.9من العدد الكلع لالصابات تاله العفد ا لل من العلر  ،% 26.2لمن العفد الثالث واعدا حظموا تمدنع مع عمدد
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الحا ت اللسجلة لقد يعزي ةًب اخاالف ناائج الًماحثين مم نامائج بحثنما المص اخماالف اةماليب الحيماة لظمرلف اللعيشمة أل
لكو معظم اللر ص اللشلولين بالدااةه كانوا ع العفد الراب ( . ) 3
تم تثًي الاشقي

النهائع للحا ت جليعا قيد الدااةة  ,حيث بلغم نسمًة الحما ت الحليمدة ) (78حالمة  , % 86.7ل

تم اجراء القزع النسيجع لا  26حالة فمط شملل ا لاام اللل اليمة القًيثمة ) (Lymphomaلبنسمًة  , % 2.2لحما ت
الادا  T.B.للغدد اللل الية لبنسًة  , % 3.3لبلغ نسًة ا لاام الغدية اللنًثة الثانوية لبنسًة . % 7.8
ممع حممين لمممم يممام اجممراء ال حممم

النسمميجع لحممما ت ا ممات الحليممدة لممما ) ( 78حالممة كونهمما شقوممم مًممدئيا بوصممم ها

حااااااااااااماا ت الاااااااااااااامااهاب العفمد الللاااما الية زيااااااااااااااااااااااامار اللقواااااااااماوه Non - Specific
 . Reactive Benign Lymphadenitisل حظنا انه لي

من الواجب اجراء القزع النسيجع  Biopsyأل ا م العفمد

اللل الية ع مث همذه الحما ت حيمث لمم ينومم ا طًماء اللعمالجين بر م همذه العفمد لفنماعاهم السمريرية لاللقاًريمة بكمو
الحالممة ا لاهابيممة حليممدة .لبلفاانممة هممذه الناممائج م م ا خممرين ( )22حيممث ةممجل

ممع دااةمماها لاام العفممد اللل اليممة

السطحية.
إ الحا ت الحليمدة اكثمر ممن النومف بنسمًة  % 55.3بينلما ظهمرت ا لاام القًيثمة بنسمًة
ازلممب الحمما ت الحليممدة هممع العفممد الا اعليممة  Reactive Hyperplasiaيعفًهمما حمما ت الاممدا

 % 44.7لكما
(Tuberculosis

)، Lymphadenitisاما ا لاام اللل الية القًيثة فد بلغم نسمًاها  , % 26بينلما ا لاام ا نًثاثيمة الثانويمة  .أظهمرت
الناممائج بنسممًة  .% 16.7جائ م ماوا فممة ايلمما م م ناممائج ( )2,22ل كان م الحمما ت الحليممدة هممع السممائدة تلاهمما ا لاام
اللل اليممة القًيثممة .ل ممع دااةممة قممام بهمما)  (26لاام الرقًممة لالعنممق لالط ممال حم أيلمما ةمميادة الحمما ت الحليممدة تلاهمما
ا لاام اللل الية القًيثة .
كان ناائج هذه الدااةة مقال ة عن كم ممن (  ,)23,24حيمث ظهمرت لمديهم حما ت ا لاام السمرطانية همع السمائدة
علص الحا ت ا لاهابية الحليدة  ,لقد تعزى هذه ا خاال ات الص اخاالف ع ال ئات العلرية للنلاذ اللقاًرة.
لا اكثممر ا ةممًاب لمماللاام القًيثممة لالممقم العفممد ممع العنممق لالوجممه هممع ا لاام اللل اليممة القًيثممة لا لاام ا نًثاثيممة
للقاليا الطالئية للكن ا لاام ا بادائية للودا لالًطن لالحو
ل ع العراك تعد ا لاام اللل الية القًيثة من ا مرا

قد تناف الص الرقًة ) . (15

الشائعة نسًيا لتلث نسًة  % 10.7من اللجلوع الكلمع للمذكوا,

ل % 7.6اصابة ع ا ناث ( 16) .ل ع دااةة قام بها  Nousairyلجلاعاه عام  1990حيث اةاطاع تشقي

% 80

من الحا ت لبنسًة  % 36.6ممن ا لاام اللل اليمة القًيثمة باةماقدام تفنيمة الرشمف بما برة الدقيفمة FNACلقمد ةمج
 Klineلجلاعاه ع ) (1981تشقي
بينلا ح (  ( 17ا  22حالة شقو
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ل ممع عممام  1993توص م

( )2مممن تشممقي

ا لاام اللل اليممة القًيثممة باةمماقدام تفنيممة  FNACلمطابفاهمما م م ال ح م

النسميجع للجمد بأنهما تفنيمة مسماعدة لجيمدة مع علليمة الاشمقي
الجسم; فد شق

ا لاام اللل اليمة القًيثمة  NHLل علماء مقال مة ممن

ثالث حا ت  Stage IV Lymphomaلمطابفة ال ح

حالممة بدقممة  FNACلمطابفاهمما م م ال ح م

النسميجع معهما  ,لكمذل تمم تشمقي

ثالثمين

النسمميجع  ,ل كان م  22 :حمما ت مممن الاام اللل اليممة القًيثممة اللاحوصمملة

 Follicular Lymphomasل10ظهممرت حمما ت الاام العفممد اللل اليممة القًيثممة لاطئممة الداجممة Low - Grade
 Lymphomaل  2حا ت الاام العفمد اللل اليمة القًيثمة عاليمة الداجمة

 High Grade Lymphomaل مع  6حمالاين

ظهرت من الاام العفد الًطنية عالية الداجة . High - Grade Abdominal Mass
لباللفاانة فد كان النسًة لاللاام اللل الية القًيثة ع هذه الدااةة  % 2.2للحالاين فط جماءت مطابفمة لل حم
النسيجع .
أظهمرت الدااةممة ا ال حم

القلمموي بافنيةالرشمف بمما برة الدقيفمة لمما  90حالمة مممن اللر مص كانم منهما الحمما ت

ا لاهابية الحليدة بنسًة  (81) % 90حالمة  ,تالهما السمرطا الغمدي اللنًمث  Metstatic Adenocarcinomaبلغم
نسًة  % 6.7لكان عدد الحا ت ) . ( 6
أظهرت الدااةة لجود حا ت الادا لا لاام اللل الية القًيثمة لبنسمًة 6( % 2.2حالمة) % 1.1 ,لحالمة لاحمدة
فط لعلص الاوالع ( جدلل . ) 2
للممدى إجممراء ال ح م

النسمميجع تًممين ا ثممالث حمما ت شقو م

مملن الحمما ت الاهابيممة الحليممدة لهممع  :األلاام

ا نًثاثية الغدية القًيثمة  ،لألاام العفمد اللل اليمة القًيثمة  ،لحما ت الامدا لهمع حالمة لاحمدة لكم منهما فمط بسمًب قلمة
الناا القلوي لهع حا ت ةلًية خاطئة . False Negative
إ النايجة السالًة بال ح

القلوي

تعنع باللرلاة عدم لجود اللر

الهدف ع اثناء الرشف أل كو ا ة اللر ية مو عية

أل ا ة اللحددة أل ةيلا لا ا برة قد تقطأ

لن العفد اللل الية الل حوصة لليس مناشرة

لن النسميج

اللعنع  ،لقد تقطأ ا برة ع اثناء زربها اةدي الص قلة الناا القلوي  ،لقد تكو العفد لي يمة حاليمة علمص نسمًة عاليمة
من ا لياف أل حدلث تغيرات نسيجية ع الوام تةدي الص انسداد قناة ا برة.ملا يناج عنه قلة الناا القلوي (.) 1,18
أظهرت ناائج ال ح

بهذه الافنية ا حساةية هذه الافنية Sensitivityللحما ت الاهابيمة الحليمدة  , % 100لبلغم

نسمًة الدقممة  , % 98ممع حممين كانم الحساةممية لاام العفمد اللل اليممة القًيثممة  . 50%لا هممذه النسممًة

تعطممع مةشممر

صحيم للحساةية نظرا لفلة العينات اللشقوة لالل حوصة .
أما ع حالة ا لاام الغدية ا نًثاثية  Metastatic Adenocarcinomaكان نسًة الحساةمية  % 85.75لالدقمة
, % 98لكان نسًة الحساةية لعفد الادا  % 66.7لالدقة ( % 98جدلل )3
ل ح

) ) 19ع دااةاه لحا ت تلقم العفد ع الرقًة ا تفنيةالرشف باإلبرة الدقيفة بلغ

يها الدقمة  % 22لجليم

الحا ت الل حوصة لكان  % 23لحا ت الادا ل  % 22لالاام اللل الية القًيثة ل  % 22لالاام ا نًثاثية الثانوية.
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