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 ی. بر خالف سرطان هاگفته میشودخون و مغز استخوان  یسلولها یعیطب ریرشد غ به سرطان خون یا لوسمی

 شررود. یمبسرریار ایاد  یعیطب ریغ دیسررف یگلبول ها دی، اما تولتشررلین یشیشررودتوده  در سرررطان خون، گر،ید

شررود. مغز اسررتخوان ایوا   یمغز اسررتخوان اغاا م رشررددر حال  اییابالغ  یدر سررلولها سرررطان خون یا لوسررشی

سفید و پالکت ها را س یکند: گلبول ها یم دیتول گلبولهای قرمز،   یرا به بافت ها گریو مواد د ژنیقرمز خون اک

 یکنند و پالکت ها به لخته شدن خون کشک م یخون با عفویت مباراه م دیسف یکنند. گلبولها یبدن منتقن م

 شود. یم دیدر مغز استخوان تول یسلول خوی اردیلیکنند. رواایه صدها م

 ییش رشد و درست یعیطب شلنشده در مغز استخوان به  دیتول دیسف یاا گلبولها یاریبس ،یلوسش یشاریب در

در تولید ، سلولهای غیر طبیعیتعداد  شی. با افزاندستیقادر به مباراه با عفویت ی ،یعیطب ریغ یسلولها نید. اکنن

در این مقاله به ایوا  سرررطان خون، عال،م، عوار ، تشررخی  و  . اختالل پدید می اید زییدیگر  یخوی یسررلولها

صی می توایید اا  درمان ان می پرداایم. شخی شات ت امکان نمونه گیری در منزل و هشچنین برای ایجام اامای

 استفاده کنید. آزمایشگاه ما

 سرطان خون چیست؟خطر عوامل

 شیمشلن اسررت خ ر ابتال را افزا ایر یوجود عوامن مختلف نی. با اسررتیمشررخ  ی سرررطان خونابتال به  علن

 دهند. 

 سرطان خون یخایوادگ سابقه 

 دنیکش گاریس 

 مایند سندرم داون یلیژیت اختالالت 

 یخوی اختالالت 

 یپرتودرمای ای یدرمای یشیسرطان با ش سابقه ابتال به 

 ادیگرفتن در معر  اشعه ا قرار 

 مایند بنزن ییایشیگرفتن در معر  مواد ش قرار 

 چیست؟ یلوسم انواع

کرد. سرطان  یبندها گروهشدن ان ترمیو وخ شرفتیبر اساس سرعت پ توانیرا م یلوسش ایسرطان خون  ایوا 

 (:شودیم میحاد )که معشوالً به سرعت وخ ای( شودیم می)که معشوالً به مرور وخ مزمن است ایخون 
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 یهاگلبول فیاا وظا یهنوا قادرید برخ یسرطای یخوی یهاسرطان، سلول ییمزمن: در مراحن ابتدا سرطان خون

 یهانهی. پزشرررلان، اغلر در معاابدییبروا یش یعالمت چیدر فرد مبتال در ابتدا ه ،یرا ایجام دهند. گاه دیسرررف

 .شویدیممزمن  یبروا کند، متوجه لوسش یاا ایله عالمت شیپ ،یمعشول

سلول شی. با افزاشودیم ترمیمزمن، به مرور وخ سرطان خون مایند تورم  یدر خون، عال،ش یسرطای یهاتعداد 

 .ابندییبروا م شاریعفویت در ب ای یغدد لنفاو

سلول سرطان خون . دهندیرا ایجام یش یعیطب دیسف یهاگلبول فیاا وظا کی چیه یسرطای یخوی یهاحاد : 

 .شودیم ترمیحاد معشوالً به سرعت وخ ی. لوسشابدییم شیبه سرعت افزا یسرطای یخوی یهاتعداد سلول

 یا لوسمی چیست؟ سرطان خون عالئم

 است: ریسرطان خون شامن موارد ا عال،م 

 اا حد، به خصوص در شر شیب قیتعر 

 روید ییش نیو ضعف که با استراحت اا ب یخستگ 

 یعاد ریوان غ کاهش 

 تیاستخوان و حساس درد 

 بغن( ریبدون درد )خصوصاً در گردن و ا یغدد لنفاو یبزرگ 

 طحال ایشدن کبد  بزرگ 

 یکبود م یکرده و به راحت یزیخویر یو به راحت شررویدیم دهییام یپوسررت که پتشرر یقرمز رو یها لله 

 شود

 لرا ای تر 

 ملرر یها عفویت 

 ریتحت تأث اییفوذ کرده  یسرطای یشود که به سلولها ییعال،م در ایدام ها جادیتواید باعث ا یم نیهشچن یلوسش

تواید باعث سردرد، حالت  یم ابد،یگسترش  یمرکز یعصب ستمیر سرطان به سقرار گرفته اید. به عنوان مثال، اگ

 اا دست دادن کنترل عضالت و تشنج شود. ،یجیتهو  و استفراغ، گ

 اا جشله: ابد،یبدن گسترش  گرید یتواید به قسشت ها یم سرطان خون

 ها هیر 

 گوارش دستگاه 



 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 
 

 قلر 

 ها هیکل 

 ها ضهیب 

 چیست؟ کودکان در خون سرطان عالئم

 ییست مشخ  هنوا سرطان این بروا علن که است حلودکان در سرطان ایوا  ترین شایع اا یلی خون سرطان

 کودکان در خون سرطان عال،م اا برخی .اید دایسته موثر بیشاری این بروا در را اشعه وجود و ژیتیلی عوامن ولی

 :اا عبارتند

 استخوایی دردهای 

 کودک فعالیت عدم 

 ضعف 

 درد کشر 

 پریدگی ریگ 

 مفاصن تورم 

 لنفاوی غدد شدن بزرگ 

 لنفاوی غدد تورم 

 طحال و شلم شدن بزرگ 

 اشتهایی بی و سیری احساس 

  

 دهیم؟ صیتشخچگونه سرطان خون یا لوسمی را 

شلان پس اا ایجام  ،یگاه سرطان خون م شیااما کیپز ساده متوجه  شا نیا. در شویدیخون  الام  دیصورت 

 ایجام شود:  یتشخ دییجهت تا شیچند ااما ای کیباشد 

 شود در غدد لنفاو کندیم نهیرا معا شاری: پزشک بدن بینیبال ناتیمعا کبد تورم  ایطحال  ،یتا مشخ  

 یه. ایوجود دارد 

 یخوی یهاشررشارش سررلول شیخون: ااما شیااما (CBCایجام م )د،یسررف یهاتا تعداد گلبول دهندی 

 دیگلبول سف یادیا اریتعداد بس دیموجر تول ی. لوسشبررسی کندخون را  یهاقرمز و پالکت یهاگلبول
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 زیها یقرمز و پالکت یهاموجود در گلبول نیوبهشوگل زانیموجر کاهش م نی. هشچنشرررودیدر خون م

 دارد.را این اامایش قابلیت یشویه گیری در منزل  .شودیم

 پرداادیم یسرطای یهاسلول یوجوو در ان به جست داردیبافت را برمبخشی اا یک : پزشک بیوپسی .

ش بیوپسی ست که به  یتنها رو سلولا ستخوان مشخ   یسرطای یخوی یهاطور ق ع وجود  را در مغز ا

سی اا ن شی. پکندیم ستفاده م یموضع یحسیاا ب بیوپ . کندیکار به کاهش درد کشک م نی. اکنندیا

ستخوان لگن  یپزشک کش ستخوان را اا ا ستخوان بزرگ د کی ایمغز ا بافت  ستی. پاتولوژداردیبرم گریا

 یارگایها یوپسی. بدکن یم یبررس لروسلوپیم ریدر ا یسرطای یهاعدم وجود سلول ایدیبال وجود را به

 .ریخ ایاست  افتهیسرطان گسترش  ایتواید یشان دهد که ا یمایند کبد و طحال م گرید

 کند عبارتند اا: زیکه پزشک مشلن است تجو یگرید یهاشیااما

 یتومتریفلوس: DNA کند. یم نییرشد ایها را تع زانیکرده و م یرا بررس یسرطای یسلولها 

 ریخ ایگذاشته  ریبر کبد تأث سرطایی یسلول ها ایدهد که ا یعشللرد کبد یشان م شاتیااما. 

 یرا بررسرر یغدد لنفاو اییشویه خون، مغز اسررتخوان  یهاسررلول یهاکرومواوم :کیتوژنتیس شیآزما 

 . کنندیم

 

 یکش یموضع یحس یو تحت ب کیبلند و بار یبا استفاده اا سریگ ییخاع عیما ونیراسیاسپ شیااما در 

 ای یسرطای یخوی یهارا اا یظر وجود سلول عیما نیا شگاهیبرداشته شده و در ااما ییخاع یمغز عیاا ما

 .کنندیم یها بررسیشایه ریسا

 صو یها کیتلن شعه ا ،یربرداریت شلان کشک م CTو  یسویوگراف لس،یمایند ا سلن، به پز کند تا  یا

 کنند. یرا بررس گرید یبه ایدام ها ریهرگویه اس

 یا لوسمی چیست؟ های سرطان خوندرمان

ستگ یادیسرطان خون به عوامن ا درمان شک گز یب سالمت کل یدرمای یها نهیدارد. پز سن و  ساس   یرا بر ا

 افته،یگسترش  یمرکز یعصب ستمییقاط بدن اا جشله به س ریسرطان در سا ایا نلهییو  سرطان خون و ا شار،یب

 کند. یم نییتع

 درمان سرطان خون عبارتند اا: یمتداول برا یدرمایها
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 بردن  نیاا ب یبرا یروش درمای نیشررلن درمان سرررطان خون اسررت. در ا نی: عشده تریدرمای یشیشرر

 کنند. یاستفاده م ییایشیاا مواد ش یلوسش یسلولها

 یبدن کشک م یشنیا ستمیکه به س یدرمای یروش با استفاده اا روشها نی: اایستی یا بیولوژیک درمان 

بر  یروش سع نیکند. در واقع در ا یداده و به ایها حشله کند، عشن م  یرا تشخ یلوسش یکند سلولها

 بدن است. یشنیا ستمیس تیتقو

 یسرطای یهارشد و گسترش سلول یکه جلو کنندیاستفاده م ییروش اا داروها نیهدفشند: در ا درمان 

 .ریدیگیرا م

 ستفاده اا پرتوهایدرمای پرتو س یبرا یپر ایرژ یپرتوها ریسا ای لسیا ی: با ا سلولها ریا سایدن به   یر

سش ستفاده م یلو شد ایها ا ست برا یشود.  پرتودرمای یو متوقف کردن ر  یبرا یامادگ جادیا یمشلن ا

 استفاده شود. زیی یادیبن یسلولها ویدیپ

 با مغز استخوان سالم کاربرد دارد. شاریمغز استخوان ب ینیگزیاج یروش برا نی: ایادیبن یسلولها ویدیپ 

 ش ،یادیبن یسلول ها ویدیاا پ قبن ستخوان  یم افتیدر یپرتودرمای ای یدرمای یشیاغلر  شود تا مغز ا

سپس تزر نیرا اا ب شاریب ساا یادیبن یسلولها قیببرد.  ساا که به باا ستخوان کشک م یخون   یمغز ا

موارد  یدر برخ ایشررود،  افتیاهدا کننده در کیاا  یادیبن یاسررت سررلولها مشلن .شررودیکنند، ایجام م

ستفاده شود. پ شاریخود ب یادیبن یمشلن است اا سلولها مغز  ویدیپ هیشب اریبس یادیبن یسلولها ویدیا

 استخوان است.

 لوسمی چیست؟ عوارض

سیاری سیاری که دارد وجود خون سرطان احتشالی عوار  اا ب  سفید های گلبول ایوا  کشبود به مربوط ایها اا ب

 :اا عبارتند تر، رایج های یگرایی اا برخی. است خون

 شدید های عفونت

ست مشلن حتی. دهد می کاهش را ها عفویت با مباراه در بدن توایایی سفید، های گلبول س ح کاهش  منجر ا

 .شود جدی یسبتاً های عفویت به

 سپسیس به سرعت به توایند می پوستی های عفویت و الریه ذات ادراری، دستگاه های عفویت مایند هایی عفویت

 . شوید تبدین سپتیک شوک و

 جدی خونریزی
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شد، کم ها پالکت تعداد که حالی در خویریزی که حالی در ست، طبیعی کامال با صی مناطق در خویریزی ا  اا خا

 :اا عبارتند مواردی چنین. باشد خ ریاک تواید می بدن

 .شود هوشی بی یا گیجی سریع شرو  به منجر تواید می مغز در خویریزی: جشجشه داخن خویریزی

 .شود خون سرفه و شدید یفس تنگی به منجر است مشلن ها ریه در خویریزی: ریوی خویریزی

ستگاه اا خویریزی ستفراغ به منجر تواید می روده یا و معده در خویریزی: گوارش د  افت و خون اا ایادی مقادیر ا

 .شود خون فشار سریع
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