ما هو سرطان الدم
(ابيضاض الدم)

نظرة عامة
ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) هــو نــوع مــن ســرطان خاليــا الــدم واألنســجة التــي تنتــج خاليــا الــدم مثــل نخــاع
العظــم واجلهاز اللــ ِّـمفي.

الصحــي الطبيعــي ،تنشــأ خاليــا الــدم يف نخــاع العظــم كخاليــا جذعيــة ،وتنضــج الحقــا لتشــكل أنواعــا
يف الوضــع
ّ

مختلفــة مــن خاليــا الــدم (خاليــا دم حمــراء أو خاليــا دم بيضــاء أو صفائــح) ،وتنتقــل إلــى مجــرى الــدم .أمــا َمــن

يعانــي مــن ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) ،فيبــدأ نخــاع العظــم لديــه بإنتــاج خاليــا الــدم البيضــاء غيــر الطبيعيــة
التــي تدخــل إلــى مجــرى الــدم وتبــدأ مبنافســة خاليــا الــدم الطبيعيــة الســليمة ،ومتنعهــا مــن القيــام بوظائفهــا

بالشــكل الصحيح.

عندما يحدث هذا ،ال يستطيع الدم أن يقوم بوظيفته جيدًا .فليس لديه ما يكفي من:

¦خاليــا الــدم احلمــراء  -وظيفتهــا هــي حمــل األكســجني إلــى أعضــاء اجلســم .يصبــح الشــخص
متع ًبــا ج ـدًا بســبب فقــر الــدم.
ً
مريضا.
¦خاليا الدم البيضاء  -وظيفتها هي مكافحة العدوى واملرض .يصبح الشخص
¦الصفائــح الدمويــة  -وظيفتهــا هــي دفــع الــدم إلــى التخثــر .ينــزف الشــخص وتتكــون لديــه كدمــة
بســهولة.
ـيوعا يف األطفــال .وأخــرى تصيب
يوجــد العديــد مــن أنــواع ابيضــاض الــدم .بعــض أشــكال ابيضــاض الــدم أكثــر شـ ً

البالغــن غال ًبــا .يصنــف ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) عــادة بنــاء علــى وتيرة تقدم املــرض (حــاد أو مزمن) وعلى
حســب نــوع اخلاليــا املُصابَة (الليمفــاوي أو النقوي).

¦ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) احلــا ّد ( :)Acute Leukemiaينمــو ويتفاقــم بســرعة كبيــرة جــدا،
وقــد يهــ ّدد احليــاة .يف هــذا النــوع ،يبــدأ نخــاع العظــم بإنتــاج أعــداد كبيــرة مــن خاليــا الــدم
البيضــاء غيــر الناضجــة تســمى ( ،)Blastsوالتــي تدخــل إلــى مجــرى الــدم .هــذه اخلاليــا غيــر

الناضجــة تعمــل بســرعة علــى منافســة اخلاليــا الطبيعيــة يف مجــرى الــدم ،وال تقــوم بوظيفتهــا يف
محاربــة العــدوى ،أو إيقــاف النزيــف أو منــع حــدوث فقــر الــدم ،ممــا يجعــل اجلســم ضعيفــا جــدا

1

¦ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) املزمــن :يتط ـ ّور ببــطء ويتفاقــم تدريجيــا ،وقــد حتتــاج األعــراض
لفتــرة طويلــة قبــل أن تظهــر .ويف بعــض األحيــان يتــم تشــخيص ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم)

املزمــن (مــن خــال الفحــص الروتينــي) قبــل حتــى ظهــور أي أعــراض ،ألن اخلاليــا الســرطانية يف
هــذه احلالــة تكــون ناضجــة لدرجــة كافيــة للقيــام بوظائفهــا مثــل خاليــا الــدم البيضــاء الطبيعيــة،
قبــل أن تبــدأ بالتفاقــم
النوعان األكثر شيوعا لسرطان الدم (ابيضاض الدم) احلا ّد هما:

¦سرطان الدم (ابيضاض الدم) الليمفاوي احلا ّد (.)ALL
¦سرطان الدم (ابيضاض الدم) النقياني احلا ّد (.)AML
أنواع سرطان الدم (ابيضاض الدم) املزمن:

¦سرطان الدم (ابيضاض الدم) الليمفاوي املزمن (.)CLL
¦سرطان الدم (ابيضاض الدم) النقياني املزمن (.)CML
هنــاك نــوع آخــر يسـ ّمى ســرطان دم اخلليــة الشــعرية ( ،)Hairy Cell Leukemiaوهــو نــوع نــادر ُسـ ّمي حســب

الســن ،وال ّرجــال
شــكله حتــت املجهــر .يصيــب هــذا النــوع مــن ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) غالبــا كبــار ّ
بشــكل أكبــر مــن النّســاء ،وتشــمل أعراضــه األكثــر شــيوعا الضعــف واإلرهــاق بســبب فقــر الــدم.
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أعراض سرطان الدم (ابيضاض الدم):
تختلــف باختــاف نــوع ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) .األعــراض الشــائعة لســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم)
(اللوكيميــا) تشــمل:

¦الشعور بالتعب واإلعياء.
¦عدوى متكررة.
مفسر.
¦ح ّمى أو تع ّرق ليلي غير ّ
¦فقدان الكثير من الوزن دون سبب.
¦فقدان الشهية أو الشعور باالمتالء بعد تناول القليل من الطعام.
¦ســهولة حصــول النزيــف والكدمــات .بقــع صغيــرة حمــراء اللــون علــى اجللــد (نَــزف محلــي،
موضعــي).
¦انتفاخ العقد الليمفاوية (خاصة يف الرقبة وحتت اإلبط).
¦ضيق النفس خالل النشاط البدني أو عند صعود الدرجات.
¦انتفاخ وانزعاج يف البطن.
¦تو ّرم ونزيف يف ا ّللثة.
¦أوجاع يف العظام.
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عوامل الخطورة التي تزيد فرص اإلصابة بسرطان الدم (ابيضاض الدم):
ال يعــرف العلمــاء ،حتــى اآلن ،مــا هــي املســببات احلقيقيــة ملــرض ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) .لكــن ،يبــدو

إنــه يتولــد ويتطــور نتيجــة اجتمــاع عــدة عوامــل وراثيــة متنوعــة وعوامــل بيئ ّيــة ،معــا.

¦التع ـ ّرض ملســتويات عاليــة مــن األش ـ ّعة .مثــل الناجــن مــن انفجــار ذ ّري أو حــادث مفاعــل ذ ّري،
معرضــون ،بدرجــة كبيــرة ،لإلصابــة بابيضــاض الــدم.

¦التدخني.
¦التعــرض ألنــواع معينــة مــن املــواد الكيماويــة ،مثــل البنزيــن املوجــود يف الوقــود اخلالــي مــن
الرصــاص ويف دخــان التبــغ ويســتعمل كذلــك يف صناعــات كيميائيــة معينــة ،مــن شــأنه أيضــا زيــادة
احتمــال اإلصابــة بأنــواع معينــة مــن ابيضــاض الــدم.
¦أنــواع مع ّينــة مــن أدويــة العــاج الكيمــاوي مثــل ( )Etoposideوأدويــة معروفــة باســم

(Alkylating

)Agentsأو املعاجلــة اإلشــعاعية ملعاجلــة أنــواع أخــرى مــن مــرض الســرطان بعــد ســنوات عديــدة
مــن العــاج.

¦اإلصابــة مبتالزمــة خلــل التنســج النقــوي ( )Myelodysplastic Syndromeوأنــواع أخــرى مــن
اضطرابــات الــدم.
¦انحرافــات وراثيــة معينــة مــن شــأنها أن تؤثــر علــى ظهــور مــرض ابيضــاض الــدم .فقــد اكتشــف
أن أمراضــا وراثيــة معينــة ،مثــل متالزمــة داون ( ،)Down syndromeتزيــد مــن احتمــال اإلصابــة
بابيضــاض الــدم.
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تشخيص سرطان الدم (ابيضاض الدم):
¦التاريــخ الطبــي والفحــص الســريري :يتضمــن العالمــات العامــة للصحــة ،مبــا يف ذلــك عالمــات
املــرض ،مثــل التكتــات وفحــص العينــن والفــم واجللــد واألذنــن بعنايــة .قــد يتــم إجــراء فحــص
للجهــاز العصبــي وعالمــات تــدل علــى تضخــم الطحــال أو الكبــد.
¦فحوصــات الــدم :فحــص تعــداد الــدم الكامــل ( ،)CBCوفحــص وظائــف الكلــى ،وفحــص وظائــف
الكبــد ،وفحــص حتديــد مســتوى حامــض اليوريــك .كمــا أن فحــص مســحة الــدم حتــت املجهــر
ـروري للبحــث عــن أي خاليــا ســرطانية.
ضـ
ّ
¦خزعــة نخــاع العظــم هــي أكثــر الفحوصــات شــيوعا لتحديــد نــوع ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم).
وليتمكــن التعــرف علــى نــوع ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) ،فســيتم إجــراء املزيــد مــن االختبارات
لتحديــد النــوع الفرعــي مــن ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) تشــمل هــذه االختبــارات مــا يلــي:
¦التنميــط املناعــي يف تشــخيص أنــواع معينــة مــن ابيضــاض الــدم عــن طريــق مقارنــة اخلاليــا
الســرطانية باخلاليــا الطبيعيــة يف اجلهــاز املناعــي عــن طريــق اســتخدام األجســام املضــادة
(األضــداد) لتحديــد بروتينــات معينــة يف عينــة نســيج حيــث يتــم تلويــن مركبــات البروتينــات
واألجســام املضــادة ورؤيتهــم حتــت مجهــر .وآخــر عــن طريــق تعــداد كريــات التدفــق ،يتــم تلويــن
اخلاليــا باســتخدام صبغــة حساســة للضــوء ويتــم وضعهــا يف ســائل وتســليط تدفــق مــن الليــزر
أو نــوع آخــر مــن الضــوء عليهــا .يقيــس الفحــص عــدد اخلاليــا ،ونســبة اخلاليا احليــة ،وصفات
مميــزة معينــة للخاليــا مثــل حجــم وشــكل وتواجــد عالمــات األورام علــى ســطح اخلليــة.
¦التحليــل الوراثــي اخللــوي يتضمــن اختبــارات مخبريــة يســتخدمها اختصاصيــو علــم األمــراض
للبحــث عــن تغيــرات معينــة يف الكروموســومات .أحــد الفحــوص مثــل ( FISHتهجــن موضعــي
متألــق) .ينظــر هــذا الفحــص إلــى اجلينــات أو الكروموســومات يف اخلاليــا واألنســجة.
¦االختبــار اجلزيئــي أو اجلينــي :إجــراء حتاليــل مخبريــة لتحديد اجلينــات والبروتينات والعوامل
األخــرى احملــددة ذات الصلــة مبــرض ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) .هــذا الفحــص مهــم
ألن الســرطان نــاجت عــن أخطــاء (طفــرات) يف جينــات اخلليــة .حتديــد هــذه األخطــاء يســاعد
يف تشــخيص النــوع الفرعــي احملــدد مــن ابيضــاض الــدم .بنــا ًء علــى تلــك املعلومــات ،يســتطيع
األطبــاء حتديــد خيــارات العــاج التــي مت تصميمهــا للحــاالت املختلفــة.
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¦البــزل القطنــي

(Tap

 )Spinalللبحــث عــن خاليــا ســرطانية يف الســائل الشــوكي

( )Cerebrospinal Fluidوهــو الســائل الــذي ميــأ الفراغــات داخــل وحــول الدمــاغ واحلبــل
الشــوكي.
¦تصوير الصدر باألشعة السينية إن لزم.
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عالج سرطان الدم (ابيضاض الدم) في مركز الحسين للسرطان
خالفــا ألنــواع الســرطان األخــرى ،فــإن ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) (اللوكيميــا) ال يتكون من كتلة نســيجية
صلبــة ميكــن اســتئصالها جراحيــا ولذلــك ،فــإن عــاج ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) معقــد ويعتمــد علــى
عوامــل أساســية هــي :الســن ،الوضــع الصحــي ،نــوع االبيضــاض (اللوكيميــا) واجلينــات والطفــرات الوراثيــة

املصاحبــة لــه

عالج سرطان الدم (ابيضاض الدم) الليمفاوي احلاد:
يتضمــن العــاج ثــاث مراحــل :املعاجلــة احلث ّيــة (التحريضيــة) ،واملعاجلــة مــا بعــد ســكون املــرض ،وعــاج
املداومــة .هــذه العالجــات الثالثــة تتض ّمــن العــاج الكيمــاوي ،واإلشــعاعي ،وزراعــة نخــاع العظــم إن لــزم .مــن

الشــائع أن يحتــاج املرضــى للدعــم مــن خــال نقــل الــدم ،أو الصفائــح واملضــا ّدات احليويــة يف حــال العــدوى.

عالج سرطان الدم (ابيضاض الدم) النقوي احلاد:
عــادة يكفــي العــاج الكيمــاوي لعــاج هــذا النــوع مــن الســرطان لــدى بعــض املرضــى .ولــدى البعــض اآلخــر،

يتــم إجــراء زراعــة نخــاع العظــم أو اخلاليــا اجلذعيــة لزيــادة فــرص الشــفاء ،أو يف حالــة االنتــكاس أو تفاقــم

املــرض .مــن الشــائع أن يحتــاج املرضــى للدعــم مــن خــال نقــل الــدم ،أو الصفائــح واملضــا ّدات احليويــة يف
حــال العــدوى.

عالج سرطان الدم (ابيضاض الدم) النقوي املزمن:
يهــدف هــذا العــاج إلــى القضــاء علــى خاليــا الــدم التــي حتتــوي علــى اجلينــات غيــر الطبيعيــة .وكونــه مــرض
"مزمــن" ،فــإن العــاج لــن يشــفي املريــض ،لكنــه قــد يتيــح لــه عيــش حيــاة طبيعيــة إلــى حـ ّد مــا .يتعلّــم املرضــى

كيفيــة التعامــل مــع اآلثــار اجلانبيــة للعــاج طويــل األمــد .كمــا قــد يتض ّمــن العــاج زراعــة نخــاع العظــم،
والعــاج احليــوي.
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عالج سرطان الدم (ابيضاض الدم) الليمفاوي املزمن:
تســتخدم طــرق مختلفــة لعــاج ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) الليمفــاوي املزمــن ،أكثرهــا شــيوعا العــاج
املوجهــة ،وهــي العالجــات التــي تســتهدف خاليــا ســرطانية
الكيمــاوي ،والعــاج اإلشــعاعي ،والعالجــات
ّ

محـ ّددة دون التأثيــر علــى اخلاليــا األخــرى .يف بعــض األحيــان قــد تلــزم اجلراحــة إلزالــة الطحــال متضخّ ــم.

عالج سرطان دم اخللية الشعرية:
أي عــاج ،ولكــن معظمهــم
بســبب النمــو البطــيء لهــذا النــوع مــن الســرطان ،قــد ال يحتــاج بعــض املرضــى إلــى ّ
ســيحتاجون للعــاج .ومــع أن هــذا النــوع ال يُرجــى شــفاؤه ،إال أنّ العــاج يضعــه يف حالــة ســكون لفتــرة طويلــة،
ويتض ّمــن العــاج الكيمــاوي واحليــوي ،ويف بعــض األحيــان التدخّ ــل اجلراحــي إلزالــة الطحــال.
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طرق المعالجة
العالج الكيميائي:
العــاج الكيميائــي هــو عــاج للســرطان باســتخدام أدويــة قويــة .تعمــل هــذه األدويــة علــى قتــل اخلاليــا

الســرطانية أو إيقــاف منوهــا .ويعتمــد النــوع احملــدد للــدواء وطريقــة إعطائــه للمرضــى علــى عــدة عوامــل.
حيــث يُ َّ
خطــط للعــاج الكيميائــي وفــق نــوع الســرطان ومرحلتــه وأهــداف العــاج وأنــواع العالجــات األخــرى

املســتخدمة

كيف ُيعطى العالج الكيميائي؟
ميكــن إعطــاء العــاج الكيميائــي بعــدة طــرق .تعتمــد الطريقــة علــى نــوع الســرطان وموقعــه والــدواء احملـ َّـدد

املســتخدم.

يف أغلــب األحيــان ،يُعطــى العــاج الكيميائــي عــن طريــق الفــم أو عبــر الوريــد .ويُســمى ذلــك العــاج الكيميائي
النظامــي ألن األدويــة تنتقــل عبــر اجلســم كلــه .ميكــن أن يقتــل العــاج الكيميائــي اخلاليــا الســرطانية التــي

انتقلــت بعيـدًا عــن الــورم األساســي.

¦العــاج الكيميائــي الوريــدي ( – )IVيُعطــى العــاج الكيميائــي عبــر أنبــوب وريــدي يف الوريــد .ويُعــد
ـيوعا للعــاج الكيميائــي.
هــذا الشــكل هــو األكثــر شـ ً

¦العالج الكيميائي الفموي – يُعطى العالج الكيميائي على شكل قرص.
يف بعــض األحيــان ،يُعطــى الــدواء بالقــرب مــن الــورم .ومــن األمثلــة حقــن العــاج الكيميائــي يف الســائل
النخاعــي أو التجويــف البطنــي.

أغلب األحيان ،يُعطى العالج الكيميائي عن طريق الفم أو عبر الوريد.
ميكــن تركيــب األنبــوب الوريــدي يف وريــد كبيــر يــؤدي إلــى القلــب .يســمى هــذا النــوع مــن األنابيــب الوريديــة
قســطرة الوريــد املركــزي.
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العالج اإلشعاعي:
يســتخدم هــذا العــاج حــزم إشــعاع مــن األشــعة الســينية أو البروتونــات لتقليــص األورام وقتــل اخلاليــا
الســرطانية .يعمــل اإلشــعاع عــن طريــق تدميــر احلمــض النــووي بداخــل اخلاليــا الســرطانية .قــد يكــون
العــاج اإلشــعاعي أحيا ًنــا هــو العــاج الوحيــد .أو قــد جتمــع خطــة العــاج بــن العــاج اإلشــعاعي وعالجــات
أخــرى مثــل اجلراحــة والعــاج الكيميائــي.

يســتهدف اإلشــعاع الســرطان لكنــه قــد يدمــر األنســجة الســليمة املجــاورة .ميكــن أن يســبب هــذا التلــف آثــا ًرا
جانبيــة .يضــع الفريــق الطبــي تصميــم عالجــات حلمايــة أكبــر قــدر ممكــن مــن األنســجة الســليمة.

زراعة اخلاليا املكونة للدم:
تُعرف بزراعة نقي العظم ،أو زراعة اخلاليا اجلذعية ،أو زراعة اخلاليا اجلذعية املكونة للدم
زراعــة اخلاليــا املكونــة للــدم عبــارة عــن إجــراء طبــي يُســتخدم لعــاج أمــراض متنوعــة ،فهــي تســتبدل اخلاليــا

املكونــة للــدم التالفــة أو املتضــررة بخاليــا مكونــة للــدم ســليمة.

أنواعــا معينــة مــن ســرطان الــدم (ابيضــاض الــدم) بشــكل ناجــح ،لكــن ميكــن
ميكــن أن تعالــج الزراعــة
ً
أن تكــون لهــا أعــراض جانبيــة وأعــراض متأخــرة خطيــرة .فهــي خيــار يجــب أن يُــدرس بعنايــة .حيــث إن
اخلضــوع للزراعــة ليــس عمليــة ســهلة .فهــي مرهقــة جســد ًيا وعاطف ًيــا لــكل مــن املريــض ومقدمــي الرعايــة
مــن األســرة .لكــن يوجــد الكثيــر مــن األشــخاص يف فريــق رعايــة عمليــة الزراعــة لدعــم املرضــى واألســر

طــوال الرحلــة .ويوجــد العديــد مــن الذيــن خضعــوا لعمليــات الزراعــة يتمتعــون اآلن بحيــاة مفعمــة بالنشــاط
ومــن دون ســرطان.
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