




ن که توسط مغز استخوان 
 
خون از مايع لزجی به نام پالسما و ياخته های شناور ا

. توليد می شود تشکيل شده است  

شکل است که داخل استخوانها يافت می  اسفنجیو  نرممغز استخوان ماده ای 
( مادرهای اين ماده حاوی ياخته  هاي  ی است که ياخته  . شود ) 

 سلول پايه 

ن 
 
.استتولید یاخته های سلولی نامیده میشود ووظیفه ی ا  

 



این . بیماری پیشرونده و بدخیم اعضای خون ساز بدن است لوکمیایا  لوسمییا  سرطان خون
ن در خون و مغز 

 
بیماری در اثر تک ثیر و تکامل ناقص گویچه های سفید خون و پیش سازهای ا

لوسمی یکی از چهار سرطان  .استواژه لوسمی به معنی . استخوان ایجاد می شود
 .شایع در میان کودکان است

در بیماری لوکمی یا همان سرطان خون، مغز استخوان به صورت غیر عادی، مقدار بسیار 
این سلولها با سلولهای خون نرمال و عادی متفاوت هستند . زیادی سلول خونی تولید می کند

درنتیجه، تولید سلول های سفید خون طبیعی را متوقف کرده و . و درست عمل نمی کنند
 .توانای  ی فرد را در مقابله با بیماری ها از بین می برند

سلول های لوکمی همچنین بر تولید سایر انواع سلول های خونی که توسط مغز استخوان 
قرمز خون که اکسیژن را به بافت های بدن می رسانند، و گلبول های ساخته می شود از جمله 

 پالکت های خونی که از لخته شدن خون جلوگیری می کنند، اثر می گذارند



 
 

که مسئول دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی ( )خون   های گويچه 
 هستند 

ورده های ( )خون  گويچه های 
 
که اکسيژن را به بافتها حمل کرده و فرا

وری می کنند 
 
 زائد را از اندامها و بافتها جمع ا

 دارند .پالک تها که وظيفه انعقاد خون و جلوگيری از خونريزی را بر عهده 
نوعی بيماری پيشرونده و بدخيم اعضای خون ساز بدن است که با ( )خون سرطان 

ن در خون و مغز استخوان 
 
تک ثير و تکامل ناقص گويچه های سفيد خون و پيش سازهای ا

. ايجاد می شود  



يند تک ثير، ” خون سفيد“در زبان التين به معنای ريشه لوکمی  لوسمی يا
 
دارد و فرا

اجتماع اين ياخته های سرطانی در . خونسازی و ايمنی طبيعی بدن را مختل می  کند
خارج از مغز استخوان، موجب تشکيل توده هاي  ی در اندامهای حياتی بدن نظير 
مغز و يا بزرگ شدن غده های لنفاوی، طحال، کبد و ناهنجاری عملکرد اندامهای 

.حياتی بدن می شوند  
.لوسمی شايع ترين سرطان اطفال در جهان است  

 



تعريف می  (لوسمی براساس طيف، شدت و سرعت پيشرفت روند بيماری به دو 
. شود )دسته حاد و(  )مزمن   

های سفيد نارس است گويچه  لوسمی حاد، رشد سريع همراه با تعداد زيادی  
ن بسيار کوتاه است

 
.و مدت فاصله زمانی بين شروع بيماری و گسترش دامنه ا  

هسته همراه با تعداد بيشتری ياخته های سرطانی بالغ تر  
 
لوسمی مزمن، رشد ا

ن دارد
 
.است و مدت زمان طوالنی تا بروز عالئم بالينی ا  

 
 



لوسمی نيز با توجه به نوع ياخته موجود در بافت مغز استخوان که دچار 
تراريختی و سرطان شده است تعريف می شود و اشکال مختلفی از اين نوع 

لوسمی بر . سرطان وجود دارد که هر کدام نشانه ها و عوارض خاص خود را دارند
اساس نوع گويچه سفيد خون که دچار تراريختگی و سرطان شده به دو دسته 

:می شودتقسيم   
 )lymphocytic ) ميلوئيدی يا (  lymphoblastic لنفوبالستی  

)myelogenous )لنفوئيدی   
 



این نوع لوکمی سلول های لنفاوی یا لنفوسیت ها را تحت تاثیر قرار : 
این بافت جزء اصلی سیستم ایمنی بدن است و . می دهد که بافت های لنفاوی را می سازند
 .یافت می شودطحال یا لوزه ها ، غدد لنفاویدر قسمت های مختلف بدن از جمله 

طیف رشد و پیشرفت این نوع لوسمی . است بزرگساالنشایع ترین نوع لوسمی 
هسته است و اغلب در افراد سالمند تظاهر می کند

 
میانگین سن . بسیار کند و ا

ن در سنین پایین تر از بروز لوسمی لنفوئیدی مزمن 
 
سال است و ابتال به ا

این نوع لوسمی در . سال بسیار غیر طبیعی و در کودکان بسیار نادر است
سال شایع تر است و اغلب به طور تصادفی و هنگام معاینات و مردان باالی 

زمایش معمولی خون که افراد برای تشخیص بیماری های دیگر انجام می دهند، 
 
ا

. تشخیص داده می  شود  
 



این نوع لوکمی سلول های مغز استخوانی را تخت تاثیر قرار : 
سلول های مغز استخوان شامل سلول های  ی است که بعدًا به گلبول های قرمز، . می دهند

 .گلبول های سفید و سلول های پالکت ساز تبدیل می شوند

یاخته  های این نوع لوسمی یک بیماری اک تسابی ناشی از یک نوع ناهنجاری در کروموزوم 
سال شایع تر تا لوسمی میلوئیدی مزمن در مردان بین سنین . مغز استخوان است

ن قرار داشته اند،  بنزینو یا تماس با تشعشعات یونیزه است و افرادی که تحت 
 
و مشتقات ا

ن هستند
 
 .بیشتر در معرض خطر ابتال به ا



عالوه بر اخذ تاریخچه کامل و انجام معاینات الزم روشهای  ی تشخیصی انواع 
.سرطانهای خون شامل موارد ذیل است  

رنج ، کناره ران 
 
معاینه و ارزیابی بزرگ شدن کبد، طحال ، غدد لنفاوی پشت ا

 و گردن
زمایشات الزم 

 
زمایشهای خونی و سایر ا

 
انجام ا  

(بالستها) تستهای خونی برای ارزیابی تعداد سلولهای خونی نابالغ    
نمونه گیری مغز استخوان  
نمونه گیری از مایع کمری   

روشهای تصویر برداری نظیر عکسبرداری ، سونوگرافی و سی تی اسکن   
 



)                                              ناخوشی عمومی  احساس  تظاهر 
)لکه های دانه اناری زيرجلدی پوست   

يا منعقد نشدن خون در پ ی ايجاد زخم يا بريدگی لخته   
مکرر و عفونتهای                                                                   و خستگی مفرط  ضعف 
نها 

 
 عود ا

استخوان و مفاصل دردهای    
نفس در اثر فعاليت تنگی   
و لرز و نشانه های شبه سرماخوردگی تب   

پريدگی پيشرونده رنگ    
و بزرگی حجم غده های لنفادی، طحال و کبد تورم       
 



سيری و بی اشتهائی احساس   

خونی کم   

خواب آلودگی   

مکرر بينی خونريزی       

و خونريزی لثه  ها تورم      

و الغری ممتد ضعف       
 

ممکن است عوارضی در بيمار ظاهر شود که به  عالوه بر نشانه های 

در چنين . اجتماع ياخته ها و سرايت سرطان به اندامهای ديگر بدن مربوط باشد

، کاهش سطح هوشياری، و استفراغحالت تهوع ، سردردمواردی بيمار از 

، عدمفلج اعصاب مغز، ديد مضاعف، تشنج  تورم در ناحيه گردن، حفظ تعادل   

.کندو صورت شکايت می   



 :روش های درمان شامل موارد زیر است

 که با استفاده از داروهای بسیار قوی سلول های سرطانی را می کشند  :
 سیستم ایمنی بدن را برای: 

 .میکنندبا سلول های سرطانی تقویت مبارزه 
 
 

 درمانکه در این نوع , بنیادی محیطیهای مغز استخوان و یا سلول پیوند 
برداشته و با سلول های سالم جایگزین تولید میکنند و یا سلول های  ی را که خون بافت  

 .میشوند



نالين
 
داروي جديدي را کشف کردند که قادر است سلول هاي  ايرلنديپژوهشگران : جام جم ا

 .را نابود و در درمان اين بيماري تحولي ايجاد کند( سرطان خون)لوسمي 

را کشف کردند که مي تواند  کالج ترينيتي دوبلين مولکولي به نام محققان 
سلول هاي سرطاني را در بيماران بزرگساالني نابود کند که به ساير معالجات پاسخ منفي نشان 

 .داده بودند



سال پيش از اين کشف در جستجوي داروي  ي قابل استفاده براي  پنجتا  سهاين محققان بين 
 .درمان لوسمي بودند

ما هنوز در اولين فازهاي توسعه اين مولکول هستيم و بايد »:اظهار داشتند ايرلنديپژوهشگران 
مطالعات بنيادي ديگري را نيز براي مثال درک و بررسي عوارض جانبي اين دارو انجام دهيم اما 
زمايشات بسيار مثبت بوده اند و نشان داده اند که اين دارو مي تواند اميد جديدي 

 
اولين نتايج ا

 .«براي بيماران مبتال به اين سرطان باشد
زمايشات باليني روي گروهي از بيماران متاثر از سرطان خون ، 

 
براساس گزارش تلگراف ، در ا

ن را متالشي ساخت
 
 .اين دارو به ساختار سلول هاي بيمار حمله کرد و ا



لوسمي لنفوسيتي . اين دارو حتي در درمان لوسمي لنفوسيتي مزمن نيز موثر است
است که رايج ترين شکل لوسمي  مغز قرمز استخوانو خون سرطان از نوعي مزمن، 
 .دنياي غرب به شمار مي رود بزرگساالندربين 

تاکنون موثرترين داروي به کار رفته براي به گ فته اين محققان ، 
درمان اين بيماري بوده و توانسته است سلول هاي سرطاني مقاوم به ديگر داروها 

 .  را نيز نابود کند



 (Gleevec)گلیِوک 
:  یک داروی جدید درمان قطعی سرطان خون که با نام های  ی از قبیل

این دارو که در . مشهور است   وژنریک گلیوک ، نام مسیالت ایماتینیب، گلیوک
نزیم های  ی را که 

 
مریکا برای درمان سرطان خون مورد تائید قرار گرفته، ا

 
سازمان غذا و داروی ا

 .می شود از بین می برد  موجب ایجاد سلولهای سرطانی
این دارو برای درمان یک نوع نادر 

تا  5000نامیده می شود مورد استفاده قرار میگیرد،که در حدود " لوسمی"سرطان خون که 
ن می شوند 8000

 
 .نفر سالیانه دچار ا



ی داروها ممکن است عوارضی داشته باشند اما  همه عوارض جانبی داروی گلیوک چیست؟
فقط تعداد کمی از بیماران دچار این عوارض می شوند،در صورتی که یکی از عالئم زیر در شما 

اسهال یبوست سرفه تشویش . بروز کرد حتما با پزشک خود در میان بگذارید
معده گرفتگی یا درد عضالت کاهش اشتها زانو درد سر درد نفخ معده سرگیجه 
اختالل در خستگی ضعف سوزش گلو عرق شبانه حالت تهوع درد 
این دارو ممکن است عوارض . درد یا سوزش قلبخارش پوست استفراق خواب 

ماس :افتد از جمله جدی داشته باشد که البته بسیار به ندرت و بیشتر در سنین باال اتفاق می
 
ا

 .یا ورم، مسمومیت کبد و خونریزی می باشد



ی این دارو طبق قیمت هزینه  
البته قیمت این دارو در کشورهای مختلف تا حدودی . دالر می باشد نووارتیس،   شرکت

       . این دارو یک داروی گران قیمت است  متفاوت است، اما چیزی که مسلم است این که

ی داروهای بله، این دارو توسط شرکت شفایاب وارد کننده 
این شرکت در تهران خ دک تر شریعتی قبل از قائم مقام فراهانی، واقع . کمیاب وارد می شود

 .است
  



ممکن است بتواند جان مبتالیان به سرطان خون را چای سبز بر اساس تحقیقات جدید، 
دهد مقادیر باال از مواد شیمیای  ی موجود در چای سبز  مطالعات نشان می. نجات بخشد

.های سرطانی را نابود کند و به کاهش عالیم بیماری کمک نماید تواند سلول می  
 

غاز شد ی  بررسی بر روی اثرات چای سبز بر سرطان خون از ابتدای دهه
 
این . ا

تواند در درمان سرطان نقش  مطالعات در ابتدا اثبات نمود که مقادیر باالی  ی از این گیاه می
. داشته باشد  



زمایش بر روی موش در سال 
 
ها محققان به این نتیجه رسیدند که  نیز با ا

های سرطانی را از بین برده است و  ها سلول مواد فعال در چای سبز، در موش
ها نیز همین اثر را  ترین تحقیقات نشان داده است چای سبز در انسان اکنون تازه

محققان با بررسی تعداد . دارد LymphocyticLeukaemia 

CLL( ) ن چای سبز در بسیاری دریافتند   به مبتال  زیادی از 
 
از ا

.هادرمان غیر قابل باروری داشته است  



 
CLLلوسمی  ن مغز استخوان به طور  

 
نوعی از انواع سرطان خون است که در ا

.  کند تولید می( نوعی سلول سفید خون)ها  بیمارگونه مقادیر زیادی از لمفوسیت
در حال حاضر هیچ درمانی برای این بیماری وجود ندارد و تنها در برخی موارد 

با اینکه برخی از بیماران تا چندین دهه نیز با این . شود شیمی درمانی تجویز می
کنند اما بسیاری از بیماران تنها در چند ماه جان  بیماری دست و پنجه نرم می

.دهند خود را از دست می  
 



دک تر تیت شانافلت  ایم  ما دریافته»: گوید از کلینیک مایو می
ی چای سبز هستند و دریافت این  خوبی قادر به تحمل مقادیر باالی  ی از عصاره که بیماران به

ورد
 
نان به وجود نخواهد ا

 
عالوه بر این چای سبز اثرات . دوز از چای سبز هیچ ناراحتی را برای ا
«.بسیار مثبتی بر بیماری داشته است  

 
ها شده  درمان با چای سبز در یک بیمار از هر سه بیمار منجر به کاهش میزان لمفوسیت

جای  ی که )است بزرگ شدن غدد لنفاوی ی این بیماری  یکی از عالیم ناراحت کننده. است
در حالی که با درمان با چای سبز، در اغلب بیماران ( یابند های سفید خون تجمع می سلول

CLLمبتال به  درصد و در ی غدد تا  بردند، اندازه که از بزرگ شدن غدد لنفاوی رنج می 
.برخی موارد حتا بیش از این مقدار کاهش یافته است  

 

 



ثابت جنوب اسپانيا  واقع در' كوردوبا'گروهی از محققان دانشگاه 

كردند كه برگ درخت زيتون اثر ضد سرطانی دارد و در درمان 

 .  سرطان خون موثر است



استفاده و مشاهده كردند كه عصاره برگ زیتون در این مگس، حشره ' مگس سركه'در این مطالعه از 
مطالعات همچنین ثابت كردند كه . را نسبت به صدمات فرسودگی سلولی محافظت می  كند

 خواص ضد سرطانی و كشنده سلولهای توموری داردو زیتونعصاره برگ 

ن را برای درمان سرطان خون در چندین نفر
 
 ا

 این در حالی  است كه. استفاده كردند 

 كارخانجات تا بحال برگ زیتون را دور 

ن را برای تولید انرژی 
 
 می  انداختند و یا ا

 .  استفاده می  كردند

 






