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Лимфни органи

• Първичните лимфни органи са:

• тимус – първичен лимфоиден орган, който
е мястото за зреене на Т-лимфоцитите. 
След раждането тимусът започва да
увеличава своите размери до пубертета, 
след което започва неговата инволюция. 

• костен мозък – той е отговорен за 
произвеждането и диференцирането на Т-
и В-лимфоцити.



Лимфни органи

Към вторичните лимфоидни органи спадат:

• слезка – разположена е в лявото подребрие. Основните и 
функции са да филтрира кръвта, да играе ролята на кръвно
депо, да участва в имунната защита на организма.;

• лимфни възли – представляват струпвания от лимфна
тъкан, разположени по пътя на лимфните съдове. В 
човешкото тяло се намират около 600 лимфни възела. 
Всеки лимфен възел е изграден от две части – кора и 
медула.;

• мукозо-асоциирана лимфоидна тъкан – струпвания от
лимфна тъкан, намиращи се в лигавицата на дихателните, 
храносмилателните и пикочно-половите пътища.



Лимфом

• Лимфомът е най-разпространеният вид 
злокачествено заболяване на кръвта, с над 
500 000 души, диагностицирани всяка 
година по целия свят.

• Две основни групи - Ходжкинов лимфом и 
Неходжкинов лимфом

• За първи път описан от италианския лекар 
Марчело Малпиги като "болест на 
лимфните възли и далака, която е винаги 
фатална"

• Лимфомът е официално описан от 
британския лекар Томас Ходжкин през 
1832 г.



Лимфоми











Левкемия

• Левкемията е злокачествено
заболяване, което се дължи на 
неконтролируемо разрастване на 
незрели и функционално неактивни
бели кръвни клетки (бласти).

• Левкоцитите произхождат от
стволовите клетки в костния мозък. 
От миелоидните стволови клетки
произлизат еритроцитите, 
гранулоцитите, моноцитите и 
мегакариоцитите, а лимфоидните
стволови клетки се диференцират в 
лимфоцити и плазматични клетки.

http://www.arsmedica.bg/anatomiya/blood/kosten-mozak


Класификация

• В зависимост от скоростта на развитие левкемиите биват остри 

и хронични. 

• При острите левкемии има много бързо размножаване и 

натрупване на незрели клетки (бласти)

• Хроничната левкемия прогресира бавно и дълго време може да 

няма изразени симптоми. При хроничните левкемии 

малигнените клетки са по-зрели.

• Според вида на засегнатите кръвни клетки се различават:

 миелоидни левкемии – абнормните кръвни клетки са 

гранулоцити, моноцити или еритроцити, мегакариоцити

 лимфобластни левкемии – абнормните кръвни клетки са 
лимфоцити.



Левкемия









Диагноза

Стадий

Риск

Лечение

Съпътстваща грижа

Рехабилитация

Хранене



Диагностициране

• Клинични симптоми

• Кръвна картина + ДКК + биохимия

• Специфични изследвания – ЛДХ, в2-мг

• Вирусологичен скрининг

• Имунологични тестове – Парапротеин в 
серум и урина, флоуцитометрия на 
периферна кръв и костен мозък

• Костно-мозъчно изследване –
миелограма, трепанобиопсия с 
имунохистохимия

• Биопсия на лимфен възел

• Генетични изследвания

• Компютърна томография, PET/CT



Стадиране на лимфомите
КЛАСИФИКАЦИЯ ПО Ann- Arbor
• I стадий (ранна болест): туморните клетки ангажират само един или група

лимфни възли от даден регион (например имаш един или няколко лимфни възел
от дясно на шията)

• II стадий (локално напреднала болест): туморните клетки ангажират няколко
групи лимфни възли от едната страна на диафрагмата (мускулът който разделя
корема и гърдите) (например наличие на лимфни възли по шията, покрай
сърцето или белия дроб)

• III стадий (напреднала болест): туморните клетки ангажират лимфни възли и от 
двете странни на диафрагмата (лимфни възли по шията, покрай сърцето и в 
коремната кухина)

• IV стадий (разпространена болест): туморните клетки ангажират освен лимфните
възли и различни органи и структури- кости, костен мозък, черен дроб.



Стадиране на лимфомите
КЛАСИФИКАЦИЯ ПО Ann- Arbor



Стадиране на ХЛЛ
Rai класификацията се разделя на пет стадия 
както следва:

• Стадий 0 (нисък риск): Лимфоцитоза (увеличен 
брой лимфоцити) в кръвта или костния мозък

• Стадий 1 (среден риск): Лимфоцитоза и 
уголемени лимфни възли

• Стадий 2 (среден риск): Лимфоцитоза със
спленомегалия (уголемен далак) и/или 
хепатомегалия (уголемен черен дроб) с или 
без уголемени лимфни възли.

• Стадий 3 (висок риск): Лимфоцитоза и анемия.

• Стадий 4 (висок риск): Лимфоцитоза и 
тромбоцитопения.



Риск ?

Пациент

Възраст

Пол

Съпътстващи заболявания

Актуално физическо състояние

Болестта

Туморен обем

ЛДХ

Стадий

В2-мг

Генетичен профил



Риск ?



Лечение

• Химиотерапия

• ТКИ – Тасигна, Гливек, Спрайсел и тн.

• Имунотерапия  - Ритухимаб, 
Даратумумаб, Блинатумумаб, 
Леналидомид

• Малки молекулни инхибитори –
Венетоклакс, Ибрутиниб

• Лъчетерапия

• Трансплнтации на стволови клетки –
автоложна, алогенна



Rituximab



Ibrutinib


