
 سرطان خون 

سرطان خون یالوسمی یا لوکمیا گروهی ازانووا     

سرطان است که معموال ازمغز استخوان شورو   

میشود وباعث شکل گیری تعدادزیادی گوبولوو       

سفید غیر طلیعی می گردد این گبلو  های سفید 

خونی به طور کامل تشکیل نشده اندوبوه انو وا      

بالست یاسبول ای لوکمی یا سرطان خون گفوتوه   

میشود در حالی که عامل اصبی وواقعی بیمواری  

سرطان خون ناشناخته است اموا درعویون حوا          

دانشنمندان وپزشکان براین باورند که ترکیلی از   

عوامل ژنتیکی ومحیطی دراین بیومواری نو و        

دارند عوامل خطورشوامول موواردی هومو وون            

سیگارکشیدن پرتو یونی /برخی ازمواد شیمیایوی   

)ازقلیل بنزن(ساب ه شیمی درمانی ونشوانوگوان        

داون میشود افردای که درخانواده خود سوابو وه      

سرطان خون را داشته انودنویوز ازخوطور زیوادی             

برخوردارنداستفاده ازحشره ک  هوای خوانوگوی         

احتما  ابتالی کودکوان بوه سورطوان خوون را              

 درصد افزای  میدهد74درصد ولنفوم را74

 انواع سرطان خون

  لوسمی حادلنفوئیدیALL 

  لوسمی حادمیبوئیدیAML 

  لوسمی مزمن لنفوئیدیCLL 

  لوسمی مزمن میبوئیدیCML 

لنفوئیدی یا لنفوبالستی:این نو  لوسمی سبو  

های لنفاوی یالنفوسیت ها راتحت تاثیرقرارمی دهد 

که بافت های لنفاوی رامیسازنداین بافت جزاصبی 

سیستم ایمنی بدن است ودرقسمت ای مختبف 

بدن ازجمبه غددلنفاوی ،طحا ،یالوزه ها یافت می 

 0شود

میبوئیدی یامغزاستخوانی:این نو  لوسمی سبو  

های مغزاستخوانی را تحت تاثیرقرارمیدهند سبو  

های مغز استخوان شامل سبو  هایی است که 

بعدا به گبلو  های قرمز ،گبلو  های سفیدوسبو  

 های پالکت سازتلدیل می شوند.

 نشانه ها

کم خونی که بارنگ پریدگی وسستی یا خسوتوگوی      

مشخص میشودکلودی پوست ،ت وو  ،لو وه هوای         

درجه سوانوتوی      3//4متورم وخونین ،تب خفیف،) 

گراد(غده های لنفاوی متورم)بااینکه غوده هوا نوه          

دردناک ونه قرمز باشند(دردااستخووان ،خوونوریوزی        

شدید وپی درپی وپدیدارشدن خون درادراریا مدفوو   

 کودک 

 عبل بیماری:

    ژنتیک )برخی بیماری های ژنتیکی م ل سنودرم

 داون احتما  ابتال به لوکمی را باال میلرند(

        قرارگرفتن درمعرض پرتوهای یونیوزه کونونوده

 وبرخی موادشیمیایی خاص مانند بنزن

 نارسایی سیستم ایمنی طلیعی بدن 

  سن درمیان بزرگساالن :آمادگی ابتالبه لوسمی

 باافزای  سن ارتلاط مست یم دارد.



آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت 

 اسالمی، بیمارستان تخصصی پوست رازی

-55853655-55853555-55853655تلفن: 

55856585 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 

6-55868535 

6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل:

 

  سرطان خون

سا  باید بویوشوتورموراقوب عوالیوم             33افرادباالی 

هشداردهنده بیماری باشندبواایون حوا  لووسوموی           

میتواندکودکان راهم درهرسنی گرفتارکندولی بیشتور  

 سا  اتفاق می افتد7تا4درسنین 

 روند تشخیص

  بررسی نشانه های فیزیکی وجسمی لوکمی

م ل رنگ پریدگی ناشی ازکم خونی وورم 

 غدهای لنفاوی،طحا  ،کلد

  آزمای  خون :شمارش گبلو  های سفیدیا

 پالکت های خون 

  آزمای  سیتوژنتیک:این آزمای  تغییرات

ایجادشده درکروموزوم ها ازجمبه کروموزوم 

 فیال دلفیا را بررسی میکند 

  آزمای  نمونه مغزاستخوان 

 

 درمان

  شیمی درمانی 

 پرتودرمانی 

   پیوند مغزاستخوان وپیوند سبو  های بنیادی کوه

درایوون روش مووغووزاسووتووخوووان فوورد بوویوومووار            

بامغزاستخوان فردسالم جایگزین میشود تابیمار 

بتواند م ادیر باالی داروهوای شویوموی درموانوی           

 وپرتودرمانی رادریافت کند.

: پرستاری داخلی جرراحری    منابع 

 برونر سودارث
Leukemia.NCl 


