
م أو اللوكيميا( عن النمو غري الطبيعي للخاليا املصّنعة لكريات الّدم واملوجودة  م )واملعروف برسطان الدَّ ينجم ابيضاض الدَّ

يف النخاع العظمي حيث يحدث هذا النمو غري الطبيعي بسبب وجود خلل يف الجينات التي تتحكم يف منو الخاليا 

وعمرها الطبيعي، مع العلم بأن هذا الخلل ال يحدث نتيجة عيوب خلقية يف الحمض النووي ولكن يُعتقد أنه يحدث 

خالل انقسام الخاليا الطبيعية بدون سبب، حيث تعوق الخاليا املصابة بابيضاض الدم إنتاج خاليا الدم الطبيعية، وتشق 

هذه الخاليا املصابة بابيضاض الدم طريقها يف النهاية إىل مجرى الدم وإىل أعضاء أخرى بالجسم. وعىل الرغم من وجود 

م إال أن هناك نوعني رئيسني هام ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد )ALL( وابيضاض  العديد من األنواع املختلفة البيضاض الدَّ

.)AML( الدم النخاعي الحاد

ميثل ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد )ALL( أكرث أنواع 

م شيوًعا حيث يشكل ما يقرب من 90 % من  ابيضاض الدَّ

م، ويطلق عىل هذا النوع هذا  الحاالت املصابة بابيضاض الدَّ

م مع الخاليا  االسم نظرًا لتشابه الخاليا املصابة بابيضاض الدَّ

الليمفاوية العادية بدرجة كبرية. وتكمن الوظيفة األساسية 

للخاليا الليمفاوية الطبيعية يف مقاومة الجسم للعدوى 

من خالل إفراز أجسام مضادة للبكرتيا والفريوسات.

األعراض
من أعراض ابيضاض الدم شحوب الوجه واإلرهاق 

والتعب وآالم العظام والتعرض السهل للكدمات وزيادة 

حساسية اإلصابة بالعدوى وهذا يتضح من خالل 

التعرض إلصابات متكررة. ويف حالة إصابة األطفال بهذا 

املرض، فإن تدهور صحتهم بصورة مستمرة هو أبرز ما 

ميكن مالحظته عليهم.

العالج
يتم عالج ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد )ALL( عن 

طريق جلسات العالج الكيميايئ ملدة تصل إىل سنتني 

ونصف، حيث يتم تكثيف جرعات العالج يف املراحل 

األوىل ويتم تناولها عن طريق حقن الوريد، أما يف 

املراحل األخرية من العالج وخاصة يف العام األخري، 

فيعالج املريض عالًجا أخف عىل هيئة أقراص يتناولها 

عن طريق الفم. ويتم عالج جميع أشكال ابيضاض الدم 

الليمفاوي الحاد )ALL( بالطريقة ذاتها املتبعة يف أول 

أربعة أسابيع، وبعد ذلك يقوم األطباء بتصنيف درجة 

خطورة املرض حسب مدى استجابة الطفل املريض 

للعالج وماهية التشوهات الوراثية املوجودة بالخاليا 

م لديه وذلك لتحديد درجة تكثيف  املصابة بابيضاض الدَّ

العالج املتبع ومدة استمراره. وجدير بالذكر أن مستوى 

خطورة اإلصابة باملرض لدى األطفال يتم تصنيفها إىل 

ثالثة مستويات هي منخفض أو متوسط أو عال ويتم 

تقديم العالج وفقا لهذه املستويات، ويتم زراعة الخاليا 

الجذعية لعالج من لديهم مستوى عال من الخطورة. 

وتتيح عملية زراعة الخاليا الجذعية معالجة هذا النوع 

من املرض باستخدام العالج باإلشعاع أو العالج الكيميايئ 

املكثف. ففي البداية يتم التخلص من النخاع العظمي 

لدى املريض متاًما عن طريق العالج الكيميايئ مع 

التعرض لإلشعاع يف بعض األحيان، ثم يتم زراعة الخاليا 

الجذعية الجديدة من متربع سليم يف جسم املريض، 

وقد يصدر النخاع العظمي الجديد استجابة مناعية 

ا ما  م، وغالبً تهاجم أي خاليا متبقية مصابة بابيضاض الدَّ

يتم أخذ الخاليا الجذعية املتربع بها من أحد األشقاء أو 

املتطوعني املقيدين بسجل املتربعني.

 )ALL( ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد

منبذة عن ابيضاض الدَّ

م نتيجة تغريات شاذة يف بنية الحمض النووي للخاليا )الجينات(، وهذا بدوره يعيق  ويحدث ابيضاض الدَّ

منو الخاليا بشكل طبيعي ويوثر عىل تكاثرها، ومن ثم تتجمع الخاليا غري الناضجة بالنخاع العظمي والدم 

ويتوقف تكوين خاليا الدم الطبيعية.

النخاع العظمي

يقوم النخاع العظمي بدور 

”املصّنع“ املسؤول عن إنتاج 

 خاليا الدم بجسم اإلنسان، 

وهو موجود بجميع عظام 

الجسم وبصفة خاصة يف 

عظام الحوض والعظام 

الطويلة. 

النخاع العظمي الطبيعي

ينتج النخاع العظمي الطبيعي ما يقرب 

من 2 مليون خلية دم يف الثانية عىل مدار 

ا، ويصل عمر هذه الخاليا إىل  24 ساعة يوميً

120 يوًما. 

النخاع العظمي املصاب

تنقسم الخاليا املصابة عىل نحو غري سوي 

وتعوق منو خاليا الدم الطبيعية، وبالتايل 

تنترش الخاليا غري الطبيعية بالنخاع 

ا. العظمي املصاب بشكل كامل تقريبً



املضاعفات
تؤثر معظم عوامل العالج الكيميايئ أيًضا عىل خاليا النخاع 

العظمي الطبيعية مام يؤدي إىل انخفاض عدد خاليا الدم 

عىل اختالف أنواعها خالل فرتات معينة، وهذا يجعل جميع 

املصابني بابيضاض الدَّم أكرث عرضة لإلصابة بالعدوى، ومن ثم 

هم بحاجة إىل الرعاية الصحية وال سيام يف حال إصابتهم بأي 

ياُت، ومع ذلك فمن الرضوري مالحظة  نوع من أنواع الُحمَّ

ا  أن جميع األطفال املصابني بابيضاض الدَّم يتمكنون تقريبً

من املشاركة يف األنشطة االجتامعية الدورية ويذهبون إىل 

املدرسة إذا كانت لديهم مقدرة عىل القيام بذلك. 

وقد تتأثر بعض األعضاء األخرى مثل الكىل والكبد 

بسبب استخدام بعض العوامل الكيميائية، لذا فمن 

الرضوري مراقبة وظائف هذه األعضاء عن كثب خالل 

فرتة العالج لتفادي إلحاق رضر دائم بها، كام قد يتأثر 

القلب أيًضا بسبب استخدام بعض هذه العوامل 

الكيميائية، ومع ذلك يتعرض األطفال الذين يتلقون 

العالج التقليدي ملرض ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد 

)ALL( دون زراعة خاليا جذعية له لإلصابة مبضاعفات 

ا فيام بعد خالل فرتة حياتهم. منخفضة املخاطر نسبيً

توقعات سري املرض
لقد تحسنت عملية توقعات سري مرض ابيضاض الدم 

ا كبريا يف السنوات األخرية  الليمفاوي الحاد )ALL( تحسًن

بفضل توفر وسائل التشخيص املحسنة وتصنيف 

الخطورة وزيادة فعالية العالج، ويتضح ذلك يف وقتنا 

الحارض حيث تزيد معدالت نجاة األطفال املصابني بهذا 

املرض وبقائهم عىل قيد الحياة بـ 85 %. 

ابيضاض الدم النخاعي الحاد )AML( هو أيًضا من 

األمراض التي تصيب خاليا الدم املوجودة بالنخاع العظمي، 

وإن كانت الخاليا املصابة به تشبه األنواع األخرى من خاليا 

الدم بخالف الخاليا الليمفاوية، كام يعد ابيضاض الدم 

النخاعي الحاد )AML( أقل انتشاًرا مقارنة مبرض ابيضاض 

الدم الليمفاوي الحاد )ALL(، حيث تبلغ إصابة األطفال 

م.  من AML ما يقرب من 10 % من حاالت ابيضاض الدَّ

األعراض
يحدث هذا النوع من ابيضاض الدم )AML( نتيجة 

انخفاض معدل تكاثر خاليا الدم الطبيعية، ويصعب 

التمييز بني أعراضه األولية وبني أعراض ابيضاض الدم 

الليمفاوي الحاد )ALL(، وهذا يعني أن الطفل قد يعاين 

من فقر الدم والشعور بالتعب واإلعياء والشحوب ويكون 

لديه قابلية كبرية لإلصابة بالعدوى والتعرض للنزيف. 

العالج
تقدر فرتة عالج هذا النوع من ابيضاض الدم مبدة أقل 

مقارنة بفرتة عالج ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد، ويتم 

تقديم عالج مكثف للمرىض املصابني به، وتستمر فرتة عالج 

معظم املرىض املصابني به ستة أشهر ويخضعون خالل هذه 

الفرتة لخمس دورات من العالج الكيميايئ تستغرق من 

5 إىل 12 يوًما. ويتم أيًضا تصنيف مستوى خطورة هذا 

النوع من ابيضاض الدم )AML( بعد تلقي أول جلستني 

من العالج، ويستند هذا التصنيف إىل مدى استجابة 

املريض للعالج وما إذا كانت هناك شذوذات ِخلقية معينة 

م لديه أم ال، وبعد إجراء  بالخاليا املصابة بابيضاض الدَّ

هذا التصنيف، يتلقى معظم األطفال العالج القيايس الذي 

يبلغ يف مجمله خمس دورات من العالج الكيميايئ عىل 

مدار أربعة أسابيع، ويتم تصنيف حوايل 15 % من األطفال 

املصابني بابيضاض الدم النخاعي الحاد )AML( بأن لديهم 

مستوى خطورة عاٍل ويحتاجون إىل زراعة خاليا جذعية 

بعد تلقي ثالث أو أربع جلسات عالج. 

وجدير بالذكر أن زراعة الخاليا الجذعية تسمح باستخدام 

العالج الكيميايئ املكثف حيث يتم يف بادئ األمر التخلص 

من النخاع العظمي للمريض متاًما عن طريق العالج 

الكيميايئ ثم يتم زراعة الخاليا الجذعية الجديدة من متربع 

سليم يف جسم املريض، وقد يصدر النخاع العظمي الجديد 

استجابة مناعية تهاجم أي خاليا متبقية مصابة بابيضاض 

م، وغالبًا ما يتم أخذ الخاليا الجذعية املتربع بها من  الدَّ

أحد األشقاء أو املتطوعني املقيدين بسجل املتربعني.

املضاعفات
ال شك أن معظم عوامل العالج الكيميايئ تؤثر أيًضا عىل 

خاليا النخاع العظمي السليمة، األمر الذي يؤدي إىل 

انخفاض عدد خاليا الدم الطبيعية عىل اختالف أنواعها 

بعد كل جلسة عالج. ففي عالج ابيضاض الدم النخاعي 

الحاد )AML(، يتم تقديم عالج مكثف لدرجة تجعل 

معظم األطفال املصابني عرضة لإلصابة بالعديد من العدوى 

الخطرية وخاصة بعد االمتثال ألول جلسة عالج، وينبغي أن 

يشارك األطفال املصابون بابيضاض الدم الليمفاوي الحاد 

أو ابيضاض الدم النخاعي الحاد يف األنشطة االجتامعية 

الدورية إذا كانت لديهم املقدرة عىل القيام بذلك، ونظرًا 

لتكثيف العالج الخاضعني له فإنهم يتطلبون رعاية صحية 

مكثفة خالل جلسات العالج.

وقد تتأثر بعض األعضاء األخرى مثل الكىل والكبد بسبب 

استخدام بعض العوامل الكيميائية، لذا فمن الرضوري مراقبة 

وظائف هذه األعضاء عن كثب خالل فرتة العالج لتفادي 

إلحاق رضر دائم بها، وقد يتأثر القلب أيًضا بسبب استخدام 

هذه العوامل الكيميائية، لذا ينبغي مراقبة نشاطه جيًدا أثناء 

تلقي جلسات العالج من AML، ومع ذلك يتعرض األطفال 

الذين يتلقون العالج التقليدي ملرض ابيضاض الدم النخاعي 

الحاد )AML( دون زراعة خاليا جذعية له لإلصابة مبضاعفات 

منخفضة املخاطر نسبيًا فيام بعد خالل فرتة حياتهم.

توقعات سري املرض

وعىل الرغم أنه مل يتم تعزيز توقعات سري مرض ابيضاض 

الدم النخاعي الحاد )AML( كام هو الحال يف مرض 

ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد )ALL(، إال أنه يتم تعايف 

معظم األطفال املصابني به يف وقتنا هذا، ويرجع ذلك إىل 

تحسن عملية توقعات سري املرض تحسًنا كبريا يف السنوات 

األخرية بفضل توفر وسائل التشخيص املحسنة وتصنيف 

الخطورة وزيادة فعالية العالج، ويتضح ذلك يف وقتنا 

الحارض حيث تزيد معدالت بقاء األطفال الذين يعانون 

من ابيضاض الدم النخاعي الحاد )AML( عىل قيد الحياة 

وتصل إىل 70 %.

تقيص الحقائق بواسطة جوناس أبراهامسون، محارض ورئيس قسم 

طب أورام األطفال مبستشفى امللكة سيلفيا لألطفال، يناير 2015.

 )AML( ابيضاض الدم النخاعي الحاد

تكمن رؤية ”املؤسسة السويدية ملكافحة رسطان األطفال” يف القضاء عىل رسطان األطفال نهائيًا. وقد نجحت  املؤسسة اليوم بعد ميض أكرث من 30 عاًما من العمل الدؤوب لزيادة معدل الناجني 
من هذا املرض، يف إنقاذ ما يقرب من 80% من األطفال املصابني بالرسطان، عىل عكس ما حدث يف السبعينات. وجدير بالذكر أن ”املؤسسة السويدية ملكافحة رسطان األطفال” من أكرب ممويل 
أبحاث رسطان األطفال يف السويد وال تتلقى أي دعم من الحكومة أو السلطات املحلية أو املجالس اإلقليمية. وتُجدر اإلشارة بأن املؤسسة لن يتسنى لها فعل ذلك إال بفضل التربعات السخية 

من األفراد والرشكات واملؤسسات، كام تُجدر اإلشارة إىل أن ”املؤسسة السويدية ملكافحة رسطان األطفال” مؤسسة معتمدة من قبل ”جمعية مراقبة جمع التربعات السويدية”، األمر الذي يضمن 
توجيه األموال املتربع بها دامئًا إىل رؤية املؤسسة املذكورة.

منبذة عن ابيضاض الدَّ
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