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 ژهیدرمان و یبا منشاء ناشناخته و راه ها يلوما( سرطاني)مالتيپل م

  
 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد. ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا

 

 یانکولوژ یمتخصص رادوتراپ ییرزايدرضا ميدکتر حم

 یو انکولوژ یوتراپید متخصص راديدکتر بهرام مف

 

د خون هستند یسف یک گروه از سلول هایپالسما و  یپالسما سل است. سلول ها یلوما سرطان سلول هایپل میمالت

 یباد یاست. آنت یباد ید آنتیپالسما تول یشوند کار سلول ها ید میمبارزه با عفونت ها، تول یکه در بدن انسان برا

 کنند. یمهاجم حمله کرده و آنها را به خراب م یسم هایهستند که به ارگان یین هایها پروتئ

م. یبدان یخون ید سلول هایم و نقش آن را در تولید عملکرد مغز استخوان را بشناسیلوم، در ابتدا بایشناختن م یبرا

 د و پالکت ها وجود دارند.یسف یقرمز، سلول ها یسلول ها یبه نام ها یدر گوش خون بدن ما، سه نوع سلول خون

ل ها( ید )نوتروفیلوئیم یمختلف موثر هستند و شامل سلول ها یه عفونت هایدن علید خون در جنگیسف یسلول ها

از  یافته ایپالسما سل شکل بالغ و کامال تکامل  ی( هستند. سلول هاTو  B یت های)لنفوس یدیلنفوئ یو سلول ها

 کنند. یم یباد ید آنتیباشند که تول یم B یت هایلنفوس

 یب هایخون، به دنبال وارد شددن آسد یعیلخته شددن طب یانعقاد خون، برا ینیپروتئ یم با فاکتورهاپالکت ها، توا

 کنند. ینقش م یفایمختلف، ا

ستخوان  ست که در حفره داخل یک ارگان کامال عروقیمغز ا ستخوان ها جا یا ستخوان، محل اول یا ا یه یدارد. مغز ا

ون یلیب 5/2ون سلول قرمز خون یلیب  5/2در انسان بالغ، روزانه حدود باشد.  یم یخون ین سلول هاید ایکارخانه تول

د، تعداد یشددود. کنترل تول ید و آزاد میلوگرم وزن بدن، تولیهر ک ید خون، به ازایون سددلول سددفیلیک بیپالکت و 

شدن ا سلول هایعملکرد و آزاد  س یخون ین  صورت میله تداخل چندیدر بدن به و تند از: رد که عباریگ ین فاکتور 

 چند منظوره. یادیبن یرشد مغز استخوان و سلول ها یط مغز استخوان، فاکتورهایمح

سلول هایاول سلول هایخون ین  ساز ی،  ستند که به تعداد خ یخون ستخوان وجود دارند. وقتیکم یلیه  ی، در مغز ا

شرا سبیکه  شند. ا یط منا سلول هایموجود با ساز چند منظوره به هر  ین  را  یخون یسلول ها یک از رده هایخون

ت اسددتراحت یک وضددعیتوانند دوباره خودشددان را بسددازند و مًددا  در  ین سددلول ها مین ایخواهند داشددت. هم ن

 رند.یقرار بگ  هیاول

د یآ یک اشتباه بوجود مینرمال ،  ییپالسما یل سلول هایبه سمت تشک B یت هایز لنفوسیر تمایلوم در مسیدر م

شده اید که تولشو یو باعث م سما یسلول ها یادیاز تعداد ز ید کنترل ن ش یعیر طبیغ ییپال شته با ن یم. ایرا دا

سلول هایعیر طبیغ یسلول ها شد و تکامل  سرکوب ر شغال کرده و باعث  ستخوان را ا  ینرمال م یخون ی، مغز ا

)مونو کلرنال(  یکسانی یختمان هاسا یدارا ییها یباد ید آنتی، تولیسرطان ییپالسما ین سلول هایشوند. عالوه بر ا

 یم با انًام تسددت هایتوانسددت یشددوند و م یخوانده م M ین هایا پروتئی، یلومیم ین هایهسددتند و به نام پروتئ

ًاد عالئم و ی، باعث ایلومیم ین هایسرطان و پروتئ ییپالسما یم. در واقع سلول هایببر یبه وجود آنها پ یاختصاص

 شوند. یملوم یم یماریب ینشانه ها

 ند.یگو یلوم متعدد میشود به نام م یم یمتعدد یعات استخوانید ضاینکه باعث تولیلوم را به خاطر ایم



 یلوم مشاهده میسال ابتال به م 30ر یشود. به ندرت در افراد ز یًاد میسال ا 60 یباال یشتر در افراد باالیلوم بیم

سئول  یمارین بیشوند و ا یلوم مینفر مبتال به م 3نفر،  1000000با از هر یشود. تقر سرطان ها 1م صد کل   یدر

 ع تر از زنان است.یشا یدر مردان کم یمارین بیباشد. ا یانسان م

 ست.ین یباشد، متأسفانه خوب شدن یقابل کنترل و درمان م یمارین بیاگر چه ا

 لوميمار ميجاد بیعلت ا

ماران یکه بعد از ب یان افرادیلوم در میم یزان بروز باالیا ممانده اسددت. ام ی، ناشددناخته باقیماریًاد کننده بیا  علل

ن یمرتبط باشددد. هم ن یماریان بین اسددت که امکان دارد تماب با اشددعه با بیاز ا یژاپن زنده مانده اند. حاک یاتم

 ًاد کنندهیا یز به عنوان علل احتمالین یک سددازیع چوب، نفت و السددتیموجود در صددنا ییایمیتماب با مواد شدد

شده اند. م یماریب سایلوم نیمطرح  سرطان ها یز مانند  گر افراد منتقل یتواند به د یست و نمین یعفون یماریک بیر 

 شود.

 لوميم یماريب ینيعالئم بال

م یخواهد داشددت عال یماریبه وسددعت و مرحله ب یکند و بسددتگ یگر فرق میبه فرد د یلوم از فردیم یماریعالئم ب

 ند.یآ یه ها و مغز استخوان به وجود میم در استخوان ها، کلیبدخ ییپالسما یل هابه علت وجود سلو یماریب

 یستم استخوانيس

شود. درد  یده میان دیدرصد مبتال 70در  یاست. درد استخوان یلوم درد استخوانیتوام با م ینین عالمت بالیع تریشا

 یلومیم ین علت است که سلول هایبه اشود و  یپشت، دنده ها و ستون فقرات احساب م یاغلب در قسمت تحتان

ب یتخر ین نواحیشددکننده شددوند. ا یشددوند که آنها به راحت یف شدددن اسددتخوان ها گشددته و موجب میباعث ضددع

 م.ینیگرفتار بب یاستخوان ها یوگرافیم در رادیتوان یرا م یاستخوان

ستخوانیضا ست منًر به افزا یعات ا سیممکن ا سطح کل شوند که در ایش  صورت باعث ایم خون ب  یًاد عالئمین 

 عات بدن خواهند داشت.یش حًم ادار و کمبود مای، افزایبوست، تشنگی، ی، تهوع، خستگیًیمانند گ

 یويستم کليس

ماران ین بیدر ا یویًاد کننده اختالالت کلیشددوند علل ا یم یویدچار مشددکالت کل یمارین بیان به ایاز مبتال یمین

ه ها رسدددوب کنند و باعث انسدددداد و یتوانند در کل یموجود در گردش خون م یلومیم ین هایپروتئ -1عبارتند از: 

 شوند. یده مین بنس جونز نامیدر ادرار، به نام پروتئ یعیر طبیغ ین هاین پروتئیالتهاب بشوند. ا

هاب ًاد انسددداد و التیه ها رسددوب کرده و باعث ایتواند در کل یشددود، م یکه از اسددتخوان ها کننده م یمیکلسدد -2

شود.  شوند میسطح باال ادار خون. اگر ا -4 یادار یعفونت ها -3ب شده درمان ن سا ین علل ذکر   ییتوان باعث نار

 ًاد گردد.(یز ایع نیه بشود. )بخصوص اگر حالت کمبود مایکل

 مغز استخوان

که سددلول  یاسددت، وجود دارند. وقت یخون ید سددلول هایپالسددما عمدتا در مغز اسددتخوان که محل تول یسددلول ها

سما شغال کرده و مانع از ایشود به تدر یم میبدخ ییپال ستخوان را ا ستخوان، تول ین میج مغز ا د یشود که مغز ا

 ی، کمبود پالکت و کمبود سددلول ل ها یدچار کم خون یمارین بیان به ایرا بکند. لذا مبتال ینرمال خون یسددلول ها

 شوند. ید میسف

ضه د شد. ا یخون م یتیسکوزیش ویافزا یمارین بیگر ایعار صد مبتال 5با ین حالت در تقریبا شود  یًاد میان ایدر

 در خون است. یلومیم ین هایاز پروتئ ییباال یکه نشان دهنده وجود غلظت ها

ًاد اختالل در گردش خون یًه منًر به ایخون شده و در نت یبا چسبندگ یتیسکوزیش وین ها باعث افزاین پروتئیا

شد یم سبنده  ست باعث اشوند. چ ن اختالل در گردش یشود. هم ن یا مغزی یک حمله قلبیًاد ین خون ممکن ا

 بشود. یکور یا حتی یینایکوچک ممکن است باعث اختالالت ب یخون عروق خون

 لوميص ميتشخ یچگونگ



شخ یبرا سواالتیص و درمان میت شما را مورد معا یم ینیم بالیدرباره عال یلوم، دکتر معالج  دهد.  یر منه قرایکند و 

 د.ینما یرا درخواست م یشگاهیآزما یاز تست ها یسپس تعداد

م یتوان یماران میدرصد ب  90تا  80بایشوند. در تقر یانًام م یخون ین تعداد سلول هاییتع یخون برا یش هایآزما

س یعیر طبیغ یین هایپروتئ سلول هایرا که به و سما یله  کرده و مقدار دا یشوند. در خون پ ید میم تولیبدخ ییپال

 ین هایدر خون بدنشان هستند، پروتئ یلومیم ین هایپروتئ یکه دارا یمارانیاز ب یاریم. بسیکن یریآنها را اندازه گ

 24ادار  ید جمع آوریدر ادار، با یعیر طبیغ ین هایپروتئ یرین و اندازه گییتع یز دارند. برایدر ادار شددان ن یلومیم

شوند،  یکه انًام م یگرید یخون یشود. تست ها یشگاه به شما داده میاز آزم ییرد. لذا ظرف هایساعته صورت بگ

 ییروب هایو ی، گروه خون و بررسیانعقاد یم خون، فاکتورهایبدن، سطح کلس یاتیح یت اعضایوضع یشامل بررس

شد. در اغلب موارد برا یدز میت و ایمانند هپات سعت درگییتع یبا ستخوان یرین و ستخوان ها به از  یوگرافیراد یا ا

از ین یرد. گاهیگ یجمًمه ها صورت م  نه، ستون فقرات، لگن، بازوها ساق پاهاید. که معموال از قفسه سیآِ یعمل م

 شود.  یم MRIا یاسکن و  یت یبه انًام س

شکوک به عفونت ر ش یویاگر م سیم، بایبا سه  صوص در موارد یوگرافینه هم رادید از قف که تب وجود  یشود. به خ

 یت قلبیوضددع یبررسدد ین براین محل عفونت( هم نییتع یم )برایه کنید از خون، ادار و مدفوع کشددت تهید، بادار

 از به گرفتن نوار قلب باشد. یممکن است ن

شخ یبرا سیلوم، نیص دادن میت ستخوان دار یاز به برر سین کار که به نام بیم. ایمغز ا ستخوان نام یوپ  یده میمغز ا

س ی، بیدیم بخش ورک آرایشود، با دادن  ضع یح س یانًام م یمو ستخوان خواه یشود. در برر د که یم دیمغز ا

مغز استخوان  یوپسیم بیتوان یوجود دارند. م یعیطب ی، توام با کاهش سلول هاییپالسما یاز سلول ها یادیتعداد ز

سرپا ستریو بدون ن ییرا به طور  ستفاده از یشدن انًام بده یاز به ب سیم. پزشک با ا و سرنگ،  یوزن نمونه بردارک 

 یقه طولیدق 20ن کار حدود یکند. ا یه میا از استخوان جناغ( تهیاز مغز استخوان را از استخوان لگن )و  یمقدار کم

 مار دارد.یب یبرا یکشد وناراحت یم

شخیتوان یم میاقدامات فوق را انًام داد ینکه تمامیتنها بعد از ا صحیم به ت سیص  سب تریح بر ن درمان را یم و منا

 م.یکن یشروع م

 در  یوتراپینقش راد

 یو خارج استخوان یوم منفرد استخوانيپالسموست -1

 یماریو هم مدت بدون ب یهم کنترل موضدد یوتراپیراد یمارین بیاسددت. در ا یوتراپیراد یمارین بیا یدرمان انتخاب

سب ضاد cc 5000- 4000با دوز  یوتراپیبا راد یکند. به طور یًاد میا یمنا ستخوانیر  صد و  30 یعات منفرد ا در

را  component-Mزان یم یوتراپیساله خواهند داشت. راد 10 یماریدرصد دوره بدن ب 70 یدر نوع اکسترامدوالر

توم منفرد یماران پالسددموسددیبماند. در ب یماران ممکن اسددت باال باقیاز ب یدهد هر چند که در تعداد یز کاهش مین

 د در درمان باشد.یت که به علت انتشار داخل مغز استخوان، کل استخوان باد توجه داشیبا یاستخوان

 لومايل ميمولت -2

نخاع  یا فشار رویک و یپاتولوژ یمستعد به شکستگ یاستخوان یریلوم محدود به موارد درگیل میدر مولت یوتراپیراد

ست. در ب ستخوانیا سج نرم تنها در زمان یا توده هایو  یماران با درد ا ش ین ست.  یدرمان یمیکه  شده ا موثر واقع ن

سیاند شعه به مراتب کمتر از دوز رادیون دارد. میکا شد و به م یکال میزان ا ست که ب یگراد کاف -2500زان یبا ش یا

 ابد.ی ین میمار تسکیدرصد موارد درد ب 90از 

وند اسدتخوان سدبب یباال و پ با دوز یدرمان یمیتمام بدن به دنبال شد یوتراپیر رادین طور براسداب مطالعات اخیهم

شده و تاثیر بیش عوارض مرگ و میافزا سلول هایدر کاهش م یریماران  ش یزان  ست. اما در  شته ا  یمیسرطان ندا

وند مورد قبول واقع شده یرفتن پیپذ یتمام بدن برا یوتراپیک نقش رادیوند مغز استخوان آلوژنیبا دوز باال و پ یدرمان

 یماریسبب کاهش کنترل ب یمنیستم ایس یر در بهبودیر به دنبال تاخیوارض مرگ و مش عیرا که سبب افزایاست ز



سین ضر در حال برر ست. لذا در حال حا شده ا وند و نه به خاطر یت پیتثب ین براییتمام بدن با دوز پا یوتراپیراد یز 

 باشند. یبا دوز باال م یدرمان یمیهمراه با ش یسرطان یکاهش سلول ها
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 مازندران. یدانشگاه علوم پزشک یار هماتولوژِ و انکولوژیان، استادیاخوت

  
 22056843تلفن:  8شماره  4سال  -سرطان یها یه دانستنیمنبع مورد استفاده: نشر


