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شودقرمز خون در بدن  یتعداد گلبول ها شیبه افزا یتمیس یپل ضاف گلبولهای. گفته می شدنباعث  یا  یخون م غلیظ 

 دهد. یم شیمانند لخته شدن خون را افزامشکالت  ریخطر سا امر نیشوند و ا

 یخاص خود را دارد. درمان پل یدرمان یها نهیاز آنها گز کیداش  ته باش  د ره هر  یمختلف لیتواند دال یم یتمیس   یپل

 است. یخون یها گلبولراهش سطح  یبرا ییراه ها افتنیو  یا نهیزم یماریشامل درمان هرگونه ب یتمیس

 شوند؟ یم یتمیس یباعث پل یعوامل چه

 از حد شود. شیب قیو تعر جهی، سرگممکن است دچار سردرد یتمیس یمبتال به پل فرد

 دارد. یمختلف لیوجود دارد ره دال یتمیس ینوع پل دو

 هیاول یتمیس یپل -1

 نامند. یم زی( نPVورا ) یتمیس یرا پل هیاول یتمیس یپل

PV شود.  یشناخته م ویفراتیلوپرولیبه عنوان نئوپالسم م است رهرند رشد  باسرطان خون نادر  کیPV شود  یباعث م

است و منجر به  یعیطب ریرنند و عملکرد آنها غ یرشد م یعیطب ریرند ره به طور غ جادیا یاضاف سلولهایمغز استخوان 

 شود. یقرمز خون م یها بولاز حد گل شیب دیتول

 .یابد شیافزا نیزپالرت  ای دیسف یمانند گلبول ها گریخون د گلبولهایتعداد  PVال به فرد مبت در ممکن است نیهمچن

 هیثانو یتمیس یپل -2

 تواند رخ دهد. یم هیثانو یتمیس ی، پلنباشد PV ویفراتیلوپرولیم یماریب لیقرمز به دل یگلبول ها شیافزا اگر

 قرمز خون است. یمحدود به گلبول ها هیثانو یتمیس یدر پل یخون یاز حد سلول ها شیب دیتول

 عبارتند از: هیثانو یتمیس یپل علل

 ادیز اریدر ارتفاع بس زندگی 

 خواب یانسداد آپنه 

 از تومور یخاص انواع 

 شود یدر بدن م ژنیره باعث راهش سطح ارس یویر ای یقلب یماریب 

 :خطر عوامل

 60معموالً در حدود  PVموارد  ش  تریبباش  ند.  هیاول یتمیس   یدر معرض پل گرانیاز د شیاز افراد ممکن اس  ت ب یبرخ

 از زنان است. شتریآن در مردان ب وعیشوند ره ش یمتذرر م نیشود. آنها همچن یظاهر م یسالگ
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PV یادگسابقه خانو یماریب نیافراد مبتال به ا شتریو ب ستین یلزوماً ارث PV یرسد ارتباط ی، به نظر محال نیندارند. با ا 

 وجود دارد. یخاص یکیبا جهش ژنت

، نقش حال نیدارند. با ا JAK 2جهش در ژن  PVهمه افراد مبتال به  باًیرند ره تقر یم بیانو لنفوم  یلوس   م انجمن

 .ستیهنوز مشخص ن یماریب نیآن در ا قیدق

 :عالئم

 جادیآهسته ا اریدارند با گذشت زمان بس لی. عالئم تماستین رمعمولیاطالع بودن از آن غ یو ب یتمیس یفرد به پل یابتال

 شوند.

رند.  یخون س  الم را دش  وارتر م انیامر جر نیش  ود و هم یش  دن خون م غلیظاز حد گلبول قرمز باعث  شیب وجود

 دهد.  شیتواند خطر لخته شدن خون در فرد را افزا یم نیهمچن

 تر عبارتند از: عیست به مرور آشکار شود. عالئم شاممکن ا PV عالئم

 جهیسرگ ای جهیسرگ 

 سردرد 

 از حد شیب قیتعر 

 پوست خارش 

 گوش هازدن  زنگ 

 دید یتار 

 یخستگ 

 ینی، الله گوش و بدست و پابنفش در رف  ایبه قرمز  لیما پوست 

 یربود ای یزیخونر 

 سوزش در پا احساس 

 شکم یپر 

 ینیمکرر از ب یزیخونر 

 لثه یزیخونر 

  زیر میشوند:  دچار عوارض شتریممکن است ب PV، افراد مبتال به درمان بدون

 شدن طحال بزرگ 

 شدن خون لخته 
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 نیآنژ 

 سکته 

 معده زخم 

 یقلب یماریب 

 نقرس 

 سرطان خونمانند  یاختالالت خون ریسا 

 :صیتشخ

 دهند. یم درخواست تشخیصرمک به  یرا برا شیآزما نی، چنددر فرد مشکوک باشند یتمیس یپلپزشکان به  اگر

 خون شیآزما 

پالرت و  یعیرطبیغ هر س  طح نیخون و همچن انیگلبول قرمز در جر شیافزا، خون، مانند ش  مارش رامل خون شیآزما

 باید با آزمایشات تکمیلی مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد.خون  دیسف یگلبول ها

 از مغز استخوان یبردار نمونه 

 درخواست دهدمغز استخوان را  اری ازآزمایش نمونه برد، پزشک ممکن است صورت لزوم در

 است.سوزن  به رمک آناز  یگرفتن نمونه روچک ی مغز استخوان باکروسکوپیم بررسیمغز استخوان شامل  یوپسیب

 یکیژنت شاتیآزما 

ستخوان فرد را از نظر جهش هااست نادر PV یکیژنت لیدال اگرچه ره  یکیژنت ی، اما ممکن است پزشکان بخواهند مغز ا

 رنند. لیو تحل هیباط دارند تجزارت PVبا 

 درمان:

 دارد. یبستگ یماریب یبه علت اصل یتمیس یپل درمان

ش هیثانو یتمیس یافراد مبتال به پل در سداد یلیاز دال یره نا ست یمانند آپنه ان صلخواب ا به رفع  دیبا ی، درمان علت ا

 قرمز خون رمک رند. یگلبول ها یتعداد باال

خطر  راهشبا تواند  یم PVندارد. درمان  یدرمان ش  ناخته ش  ده ا چیمزمن اس  ت ره ه یماریب کی PVوجود  نیا با

شدن خون شراعوارض مانند لخته  شد ادیاز حد ز شیتعداد پالرت برا رنترل رند. اگر  طی،  شهابا  نیدرمان ا یبرا یی، رو

 وجود دارد. زین
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 باشد: ریتواند شامل موارد ز یم PVدرمان  یها نهیگز

 یفلبوتوم 

به مد یبرا بال راهش تعداد گلبول هایماریب نیا تیریرمک  به دن نام  یندیفرا قیقرمز خون از طر ی، پزش   کان  به 

 رند. یاز رگ ها خارج م یکی قیخون را از طر یهستند ره به طور دست یفلبوتوم

سته صبه هر مورد ب شکان تو ص یم هی، پز شخ صل زمان یرنند مقدار م شخص تع یاز خون را در فوا تا تعداد  دیرن نییم

 شود. کینزد یعیقرمز خون به سطح طب یگلبول ها

  یخون یراهش سلول ها یبرا ییداروهاتجویز 

ض سلول ها یبرا یلبوتوماوقات ، ف یبع شد  ست داروهاستین یخون راف یرنترل ر شکان ممکن ا سرروب رننده  ی. پز

 رنند. هیتوص یخون یرنترل تعداد سلولها یرا برا مغز استخوان

 یها بازدارنده JAK2 

سا یموارد در سخ خوب ریره فرد به  ست داروهادهد ینم یداروها پا شکان ممکن ا  تجویزرا  JAK2 میآنزمهار رنند  ی، پز

 .رنند

 داروها ریسا 

 یو آنت نیموارد شامل آسپر نیرنند. ا یم هیرمک به رنترل عالئم توص یبرا را یگرید یاغلب داروها نیهمچن پزشکان

رند  یرمک م PVاز افراد مبتال به  یاریبا دوز رم به راهش خطر لخته شدن در بس نیهستند. مصرف آسپر نیستامیه

 نیستامیه یآنت یراهش دهد. پزشکان ممکن است داروها رامانند سردرد  یممکن است عالئم نگران رننده ا نیو همچن

 خارش استفاده رنند. نیتسک یرا برا
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