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 )Blood Cancersسرطان خون (

 
) بر تولید و عملکرد Blood Cancersانواع مختلف سرطان خون (

سلول هاي خونی تاثیر می گذارد. بیشتر این سرطان هاي خونی در 

مغز استخوان شروع به رشد می کنند. سلول هاي بنیادي درون مغز 

استخوان می توانند به سه نوع سلول خونی شامل سلول هاي قرمز 

می شوند. در اکثر  خون، سلول هاي سفید خون و یا پالکت ها تبدیل
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موارد سرطان خون فرآیند تولید سلول هاي خون توسط سرطان 

خون بهم ریخته و باعث می شود، مغز استخوان شروع به تولید 

کنترل نشده و غیرطبیعی بعضی از انواع سلول هاي خونی کند. این 

سلول هاي غیرطبیعی (سلول هاي سرطانی) باعث اختالل در عملکرد 

و توانایی خون شامل مبارزه با عفونت ها و یا خونریزي هاي شدید 

می گردد. 

عالئم سرطان خون 

 این جوش و  لکه هاي بنفش یا جوش هاي ریز و قرمز روي پوست:

لکه ها، اغلب به صورت خوشه اي ظاهر می شوند. 
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 درد عمیق استخوان ها، یکی از عالیم  درد استخوان و مفصل:

آشکار سرطان خون است. درد هنگامی بروز می کند که مغز 

استخوان، بر اثر تراکم غیرعادي سلول هاي سفید خون منبسط می 

شود. استخوان هاي بلند پا و دست، اصلی ترین محل بروز این درد 

است. 

 یکی از عالیم این بیماري که به ندرت گزارش می شود،  سردرد:

سردرد مکرر، شدید و طوالنی است. برخی بیماران با سردرد از 

خواب بیدار می شوند. رنگ پریدگی همراه با سردرد نیز از دیگر 

عالیم آن است، زیرا جریان خون به مغز و ستون فقرات محدود می 

شود. در برخی موارد فرد دچار صرع نیز می شود. 
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 با پایین آمدن تعداد گلبول هاي  افت میزان گلبول هاي قرمز سالم:

قرمز، سلول ها قادر به اکسیژن رسانی به تمام بدن نیستند. در 

نتیجه فرد دچار کم خونی و خستگی مفرط می شود که به صورت 

ضعف عضله و کمبود انرژي جسمی و بی خوابی آشکار می شود. 

در این شرایط فرد قادر به انجام دادن کارهاي روزمره نیست. برخی 

بیماران دچار افسردگی یا کسالت می شوند. 

 هر نوع خون ریزي بدون علت می تواند از  خونریزي بدون دلیل:

عالیم سرطان خون باشد. این بیماري، میزان پالکت خون را پایین 

می آورد و مانع از لخته شدن خون می شود. 

کبودي ناگهانی و بدون علت نیز از عالیم این بیماري است. این 

کبودي ها اغلب در انگشتان، بین انگشتان، دست ها، شکم و کمر 

ظاهر می شود و تیره تر از کبودي هاي معمولی است. 

هم چنین قطع نشدن خون ریزي ناشی از بریدگی، خون دماغ شدن 

مکرر و بدون دلیل و خون ریزي از لثه از عالیم این بیماري است. 

زنان نیز در دوران قاعدگی، دچار خونریزي غیرعادي و طوالنی 

مدت می شوند. 
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 سرطان خون شدید یا مزمن،  کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن:

سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند و فرد دچار تب هاي شدید می 

شود، زیرا سلول هاي سرطانی خون، سلول هاي سفید خون را به 

بیرون می راند. با کم شدن سلول هاي سفید خون، این سلول ها 

قادر نیستند از بدن در برابر عفونت محافظت کنند. 

 این حالت امري عادي است. گاهی فرد بدون این که  کاهش اشتها:

متوجه شود به تدریج وزن کم می کند. این امر می تواند به علت 

خستگی و ضعف شدید باشد. 
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در لوسمی شدید، سلول هاي سفید خون در ستون فقرات یا مغز 

تراکم پیدا می کند و این امر منجر به بروز مشکالت متعددي از جمله 

حالت تهوع، استفراغ، اسهال یا یبوست می شود. 

 

 
  
 

 هنگامی که اکسیژن کافی در خون جریان ندارد، فرد  کمبود اکسیژن:

دچار تنگی نفس می شود. 
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 با پیشرفت لوسمی شدید، کبد یا طحال دچار ورم  ورم کبد یا طحال:

و فرد دچار درد شکم می شود یا احساس پري در زیر دنده ها می 

کند. برخی در ناحیه تحتانی کمر احساس درد می کنند. 

حالت تهوع، استفراغ و از دست دادن اشتها اغلب با ورم کبد یا طحال 

ارتباط دارد. 

علل و عوامل خطر سرطان خون 

وراثت 

افزایش سن 
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قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض سموم آفت کش 

رژیم غذایی گوشتی و پر چرب 

چاقی 

هواي آلوده 

اشتغال در صنایع و کارهاي مربوط به نفت و پتروشیمی 

قرار گرفتن در معرض اشعه ها 

تماس با مواد شیمیایی نظیر بنزن که در محیط هاي کاري بیشتر رخ 

می دهد 

استفاده از داروهاي شیمی درمانی براي درمان سایر سرطان ها 

نظیر سرطان پستان و تخمدان 

 درمان

درمان اصلی شیمی  درمانی است. باید از مغزاستخوان بیمار نمونه 

 ساعت تصمیم  گیري و شیمی  درمانی شروع 48  برداري و ظرف 

شود. پاسخ به درمان خیلی خوب است و بیماري کامال از 

مغزاستخوان پاك می شود، از آنجا که بیماري در بیشتر بیماران بعد 

 سال، به علت این که تعداد کمی از سلول  ها به صورت 1از تقریبا 

خفته و نیم  فعال در مغزاستخوان باقی می مانند و شیمی  درمانی 
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قادر به از بین بردن سلول هاي نیمه  فعال نیست، عود می  کند، اگر 

بیماران پیگیري نشوند و اقدام به موقع انجام نگیرد، متاسفانه در 

عود اول و دوم، از شیمی  درمانی نتیجه نخواهیم  گرفت. 

 

http://iranradiotherapy.ir/wp-content/uploads/175.jpg
http://iranradiotherapy.ir/wp-content/uploads/185.jpg


 

 آنچه درباره سرطان خون باید بدانیم 13
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 سال 8-9 با دارویی که CMLخوشبختانه سرطان خون مزمن نوع 

است وارد ایران شده، درمان می شود. قرص باید طوالنی  مدت 

 عدد مصرف شود و بیماران با این 4 سال) و روزي 5(حداقل 

 در افراد CLLدرمان دارویی زندگی طبیعی را از سر می  گیرند. نوع 

 سال دیده می شود و درمان آن پیچیده  تر است. البته خیلی 40باالي 

از بیماران بعد از کشف و تشخیص بیماري به درمان خاصی نیاز 

 بیماري کم  ضرري براي بدن محسوب می شود و بدن CLLندارند. 

واکنش خاصی به آن نشان نمی  دهد ولی به ندرت افزایش گلبول هاي 

سفید، کم خونی و ضعف در فرد مبتال دیده می  شود. 

 سال تحت  نظر بماند و به درمان 5-6گاه فقط الزم است بیمار 

سریع نیاز نیست. فقط نام این نوع از سرطان خشن و نگران  کننده 

است. اقدام پزشکی زمانی ضرورت می یابد که بیماري کمی فعال 

شود و عالیم ژنتیکی خاص خود را نشان دهد. 

درمان سرطان خون 

شیمی درمانی شیوه معمول درمان سرطان خون است، اما بسته به 

نوع سرطان خون و سن بیمار می تواند شیوه درمان تفاوت کند. 

پیوند مغز استخوان نیز از دیگر شیوه هاي درمان محسوب می شود. 
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پیوند سلول هاي بنیادي نیز جزء شیوه هاي نوین درمان این بیماري 

است. 

گام بعد از شیمی درمانی 

بعد از شیمی  درمانی سنگین، باید درمان پیشرفته  تر پیوند 

سلول هاي بنیادي مغزاستخوان انجام شود و بعد از این که پالکت و 

 ماه طول می کشد) و 2گلبول هاي سفید و قرمز طبیعی شدند (تقریبا 

توانستیم مغز استخوان را کامل فلج کنیم، مرحله بعدي، پیوند 

مغزاستخوان است و از خواهر، برادر یا از پدر و مادر بیمار و طبق 

شرایط خاصی پیوند دریافت می شود. البته از دهندگان غریبه نیز 

به ندرت می توان مغزاستخوان سالم را گرفت و به بیماران تزریق 

کرد. به این ترتیب می توان از عود مجدد سرطان هم جلوگیري کرد 
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درمان سرطان خون حاد، ترکیبی از شیمی  درمانی و پیوند 

 70مغزاستخوان است و اگر به خوبی و به موقع انجام شود، تقریبا 

درصد بیماران از بیماري جان سالم به در می برند. 

سایر روش هاي درمانی عبارتند از: 

 پرتو درمانی (رادیوتراپی) –

 
 درمان هاي بیولوژیکی –

 تزریق خون –

 استفاده از داروهایی که مانع از تخریب سایر سیستم هاي بدن –

تحت تأثیر انتشار سرطان می شوند. 
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انواع سرطان خون: 

سرطان هاي خونی به سه دسته کلی تقسیم می شوند. این دسته 

ها شامل: 

)، این سرطان یکی از Leukemiaسرطان خون لوکمی یا لوسمی (• 

انواع سرطان هاي درون مغز استخوان بوده، واژه لوسمی به معنی 

خون سفید است و شامل تولید غیرطبیعی سلول هاي خونی سفید 

می شود. لوسمی یکی از چهار سرطان شایع در میان کودکان است. 

تعدا باالي سلول هاي سفید باعث اختالل توانایی این سلول ها در 

مبارزه با عفونت ها شده و همچنین باعث نقص توانایی مغز 

 د.استخوان براي ساختن سلول هاي قرمز و پالکت خون می شو

)، این نوع سرطان خون Lymphomaسرطان خون لنفومی (• 

سیستم لنفاوي را که وظیفه آن دفع مایعات زیادي از بدن و همچنین 

تولید گلبول سفید خون است، تحت تاثیر قرار می دهد. لنفوسیت ها 

)Lymphocytes نوعی گلبول سفید هستند که وظیفه مبارزه با ،(

عفونت ها را برعهده دارند. افزایش تعداد سلول هاي لنفاوي باعث 

اختالل در سیستم ایمنی بدن می شود. 
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)، این نوع سرطان خون سلول Myelomaسرطان خون میلوما (• 

هاي پالسما را هدف قرار داده و مانع تولید آنتی بادي در بدن می 

شود و سیستم ایمنی بدن را در برابر عفونت ها ضعیف و حساس 

می کند. 

این سرطان یکی از انواع سرطان هاي درون مغز استخوان بوده، 

واژه لوسمی به معنی خون سفید است و شامل تولید غیرطبیعی 

سلول هاي خونی سفید می شود. لوسمی یکی از چهار سرطان شایع 

در میان کودکان است. تعدا باالي سلول هاي سفید باعث اختالل 

توانایی این سلول ها در مبارزه با عفونت ها شده و همچنین باعث 

نقص توانایی مغز استخوان براي ساختن سلول هاي قرمز و پالکت 

خون می شود. 

این نوع سرطان می تواند به دو شکل حاد و یا مزمن خود را نشان 

دهد. سرطان لوسمی مزمن آرام تر از نوع حاد آن پیشرفت می کند 

و نوع حاد آن نیاز به درمان سریعتري دارد. همچنین لوسمی به دو 

) و لوسمی lymphocyticدسته دیگر به نام هاي لوسمی لنفوسیتی (

) نیز تقسیم می گردد. منظور از لوسمی myelogenousمیلوئیدي (

لنفوسیتی رشد غیرطبیعی در سلول هاي مغز استخوان که به 
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لنفوسیت تبدیل می شوند بوده و نوع میلوئیدي نوعی از سلول هاي 

مغز استخوان را که تبدیل به سلول هاي خونی از جمله سلول هاي 

قرمز، سفید و پالکت می شود، تحت تاثیر قرار می دهد. 

چهار دسته بندي اصلی سرطان خون لوسمی شامل:  

) ALLلوسمی لنفوسیتی حاد ( 1٫

) AMLلوسمی میلوئیدي حاد ( 2٫

) CLLلوسمی لنفوسیتی مزمن ( 3٫

) CMLلوسمی میلوئیدي مزمن ( 4٫

سرطان خون لوسمی در هردو بزرگساالن و کودکان رخ می دهد، با 

 و 1 آن بیشتر در بین کودکان معمول بوده و نوع 2 و 1اینحال نوع 

 آن بیشتر در میان بزرگساالن شایع است. 4

عالیم سرطان لوسمی: 

سرطان خون لوسمی معموال در مراحل اولیه نشانه و عالمتی 

ندارد، در مراحل پیشرفته تر این عالیم می تواند شامل: 

خونریزي و کبودي، بخصوص خونریزي شدید • 

عدم توانایی بدن در مبارزه با عفونت ها و بیماري هاي عفونتی • 

متعدد و سخت 
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کم خونی ناشی از سرطان خون لوسمی • 

 
ورم کردن غدد لنفاوي • 

ورم و ناراحتی در شکم • 

کاهش وزن بدون هیچ دلیل خاص • 

درد در استخوان ها و مفاصل • 

تب، سرماخوردگی، تعریق شبانه و سایر عالیم مشابه • 

سرماخوردگی 

خستگی و ضعف • 

لثه هاي ورم کرده و یا خونریزي لثه • 

بزرگ شدن طحال و کبد • 
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 عواملی که خطر ابتال به سرطان لوسمی را افزایش می دهند:

دلیل خاص و شناخته شده اي براي انواع سرطان خون لوسمی 

وجود ندارد، با اینحال بنظر می رسد عواملی خطر ابتال به این 

سرطان را افزایش می دهند، این عوامل شامل: 

قرار گرفتن در برابر سطوح باالي تشعشع • 

قرار گرفتن پی در پی در برابر بعضی از انواع مواد شیمیایی • 

(همچون بنزن) 

شیمی درمانی • 

) DOWNسندرم دون (• 

سابقه خانوادگی ابتال به سرطان  • 

سیگار کشیدن • 

تشخیص و درمان سرطان خون لوسمی 

ممکن است پزشکتان براي مشخص شدن اینکه سرطان دارید یا نه 

) تجویز نماید. این آزمایش می CBCبراي شما آزمایش کامل خون (

تواند مشخص نماید که تعداد سلول هاي خون را مشخص کرده و 

درصورت میزان زیاد سلول این موضوع را نشان دهد. تعداد زیاد 

سلول سفید، یا تعدا بسیار کم سلول قرمز یا پالکت می تواند نشانه 
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ابتال به سرطان خون باشد.اگر نتیجه ابتالي شما به لوسمی مثبت 

بود پزشکتان از یک آزمایش برداشتن بافت استخوا (بافت برداري 

) براي مشخص کردن نوع سرطان استفاده می کند. biopsyیا 

درمان سرطان خون لوسمی بسته به سن، سالمت عمومی و نوع 

 می باشد. پزشکتان ممکن است براي درمان شما    لوسمی متفاوت

از ترکیبی از درمان هاي مختلف شامل شیمی درمانی، درمان 

بیولوژیکی، رادیوتراپی و یا پیوند سلول هاي بنیادي استفاده نماید. 

براي افراد مبتال به لوسمی حاد اغلب به دلیل سرعت رشد سرطان 

از شیمی درمانی استفاده می شود. اکثر افراد مبتال به سرطان خون 

لوسمی حاد به درمان سریعا واکنش نشان می دهد. 

پیشگیري از سرطان لوسمی 

از آنجا که دلیل اصلی سرطان خون مشخص نیست پس نمی توان 

راه قطعی براي پیشگیري از ابتال به این سرطان پیشنهاد نمود. با این 

حال می شود از بعضی از انواع سرطان خون لوسمی با اجتناب از 

قرار گرفتن تشعشع، اجتناب از قرار گرفتن در برابر مواد شیمیایی و 

ترك سیگار و تنباکو پیشگیري نمود. 
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) Lymphomaسرطان خون لنفومی (

تقریبا نصف انواع سرطان خون سرطان خون لنفومی و یا سایر 

سرطان هاي وابسته به سیستم لنفاوي می باشند. این سیستم که 

مرکب از غدد لنفاوي در گردن، زیر بقل، ران، قفسه سینه و شکم 

است وظیفه دفع مایعات اضافی در بدن و تولید سلول هاي ایمنی 

)، نوعی گلبول Lymphocytesبدن را بر عهده دارند. لنفوسیت ها (

سفید هستند که وظیفه مبارزه با عفونت ها را برعهده دارند. افزایش 

تعداد سلول هاي لنفاوي باعث اختالل در سیستم ایمنی بدن می 

شود. 

این نوع سرطان لنفوم هوچکین و لنفوم غیر هوچکین تقسیم می 

 درصد افراد مبتال به سرطان خون لنفومی مبتال به 12شود. حدود 

نوع هوچکینی آن می باشند. 
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 عالیم سرطان لنفومی

 نشانه ها و عالیم سرطان خون لنفومی شامل:

ورم کردن غدد لنفاوي در گردن، زیر بقل و ران • 

تب • 

خستگی و ضعف • 

کاهش وزن غیرقابل توجیه • 

عرق کردن • 

مشکل در نفس کشیدن و یا درد قفسه سینه • 

 

http://iranradiotherapy.ir/wp-content/uploads/40.png
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خارش پوست و کهیر • 

 :عواملی که خطر ابتال به سرطان لنفوم را افزایش می دهند

دلیل خاص و شناخته شده اي براي انواع سرطان خون لنفوم وجود 

ندارد، با این حال به نظر می رسد عواملی خطر ابتال به این سرطان 

 شامل: این عواملرا افزایش می دهند، 

افزایش سن • 

مرد بودن و سفید پوست بودن • 

ابتال به بیناري هاي خود ایمنی • 

ابتال به اچ اي وي/ ایدز • 

رژیم غذایی پر از گوشت و چربی • 

قرار گرفتن در برابر سموم خاص و آفت کش ها • 

تشخیص و درمان سرطان خون لنفوم 

پزشک براي تشخیص ابتالي شما به این نوع سرطان نیاز به 

) دارد. lymph node biopsyآزمایش برداشتن بافت غدد لنفاوي ( 

آزمایش هاي بیشتر براي مشخص کردن مراحل بیماري شامل 

 انجام می …آزمایش خون، نمونه برداري از بافت استخوان و 

شوند. همچنین براي مشخص کردن میزان پخش شدن این سرطان 
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نیز آزمایش هایی انجام می شود. تصمیم گیري براي درمان این 

بیماري بعد از انجام این آزمایش ها و با نظر پزشک انجام می گیرد. 

سرطان لنفوم هوچکین یکی از درمان پذیرترین انواع سرطان ها می 

باشد. درمان سرطان لنفوم می تواند شامل شیمی درمانی، شیمی 

درمانی بهمراه رادیوتراپی، درمان بیولوژیکی و پیوند سلول هاي 

بنیادي می شود. 

) Myeloma ( سرطان خون میلوما

میلوما سرطان سلول هاي پالسماي خون می باشد. سلول هاي 

پالسما، سلول هاي سفیدي هستند که آنتی بادي هاي ضد بیماري و 

عفونت ترشح می کنند. سلول هاي میلوما جلوي تولید آنتی بادي 

توسط سلول هاي سالم را می گیرند. باال رفتن میزان آنتی بادي 

هاي غیرطبیعی در بدن می تواند باعث آسیب دیدن کلیه ها شود. هم 

چنین افزایش سلول هاي میلوما باعث مشکل در تولید سلول هاي 

می شود. به عالوه سلول هاي میلوما باعث آسیب  سفید و قرمز نیز

دیدن استخوان ها و ضعف آنها می شوند. 

عالیم سرطان میلوما 

عالیم و نشانه هاي ابتال به سرطان میلوما شامل: 
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هیپرکلسمی (کلسیم زیاد در خون) • 

کم خونی (کمبود سلول قرمز و یا کاهش عملکردشان) • 

نارسایی کلیه • 

آسیب پذیري در برابر عفونت • 

پوکی استخوان، درد استخوان، ورم و یا شکستگی استخوان • 

پروتئین زیاد در خون و یا ادرار • 

کاهش وزن • 

  :عواملی که خطر ابتال به سرطان خون میلوما را افزایش می دهند

دلیل خاص و شناخته شده اي براي انواع سرطان خون لنفوم وجود 

ندارد، با اینحال بنظر می رسد عواملی خطر ابتال به این سرطان را 

 این عوامل شامل:افزایش می دهند، 

 آمریکایی بودن –آفریقایی • 

 سال 50سن باالي • 

مرد بودن • 

چاقی • 

قرار گرفتن در برابر رادیو اکتیو • 

کار در صنایع مرتبط با پتروشیمی • 
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درمان سرطان خون میلوما 

اگر مبتال به میلوما هستید، درمان هاي بسیاري براي شما وجود 

دارد که سرعت رشد سلول ها را کاهش داده و درد استخوان ها، 

خستگی و سایر عالیم بیماري را کاهش می دهد. نوع درمان بسته به 

سالمت عمومی شما، نوع و مرحله بیماري متفاوت می باشد. 

 روش هاي درمانی در دسترس براي درمان میلوما شامل:

شیمی درمانی • 

) Immunomodulatorsتنظیم کننده هاي سیستم ایمنی (• 

داروهاي کم خونی • 

رادیوتراپی  • 

پیوند سلول هاي بنیادي  • 

 درباره مکس

موسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان قزوین با نام 

، یکسال پس از درخواست 1393اختصاري مکس در سال 

 نفر هیئت امنا با کسب مجوز هاي الزم 11تقاضاي تاسیس با 

از مراجع ذیصالح کشور و با هدف حمایت مالی , روحی و 
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روانی کودکان مبتال به سرطان فعالیت خود را جهت حمایت 

همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان وخانواده هاي ایشان 

 آغاز کرده است.  

موسسه مکس یک سازمان مردم نهاد (غیر دولتی)، غیر 

سیاسی وغیر تجاري است که با اهداف انسان دوستانه بدون 

در نظر گرفتن جایگاه قومی، مذهبی، نژادي و جنسیتی به 

ارائه ي خدمات جامع کیفی رایگان به خانواده کودکان کم 

درآمد و نیازمند مبتال به سرطان می پردازد. 

مکس حامی استوار پدر و مادرانی است که کودك آنها به 

بیماري سرطان مبتال شده است.در سایه این حمایت،خانواده 

ها میتوانند با نکرانی کمتر به درمان کودك خود فکر کنند و 

کودکان می توانند شادمانتر فرآیند درمان را طی کرده و 

آرزوي آن ها  از بودن و نبودن به چگونه زیستن در آینده 

تغییر کند. همچنین تجهیز مرکز درمانی دانشگاهی قدس 

مرتبط با بیماري کودکان مبتال به سرطان و آشنایی هر چه 

بیشتر جامعه با این بیماري و پیامدهاي اجتماعی- اقتصادي 

آن براي افراد مبتال به سرطان و چگونگی جلوگیري و 
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تشخیص به موقع بیماري سرطان جزء رسالت این موسسه 

 می باشد.

در سایه حمایت مکس هیچ کودکی در شهر قزوین از فقر و 

ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، فوت نخواهد کرد. 

تمامی سرطان ها در مراحل اولیه ابتال با موفقیت باالیی قابل 

درمان هستند.بسیاري از کودکان بهبود یافته ، مبتال به انواع  

سرطان ها بوده اند که با همراهی و مشارکت انسان هاي نیک 

اندیش و دانش تخصصی پزشکان بخش فوق تخصصی خون 

بیمارستان قدس قزوین،امروز در بهبودي کامل بسر می 

 برند.

تمامی عواید حاصل از فعالیت موسسه مردم نهاد مکس در 

اختیار خانواده این کودکان قرار گرفته و بزودي گزارش 

عملکرد مالی و خدماتی این مجموعه بصورت متناوب در وب 

  منعکس خواهد شد. www.maxir.irسایت موسسه 
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تمامی اعضاي این موسسه بصورت افتخاري  و بدون دریافت 

هیچگونه حقوق و مزایاي مادي ، صادقانه در حال خدمتند 

 028-33237403تلفن  : 

 www.max-charity.org وب سایت

 09107510760شماره تلفن جذب کمک هاي مردمی  

کوچه شهید  - خیابان نادري جنوبی آدرس موسسه : قزوین-

 50  پالك–زرآبادي پور 
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