
 سرطان خون

 ایي. اعت تذى عاس خَى اػضای تذخین ٍ پیؾزًٍذُ تیواری لَوویا یا لَعوی یا خَى چٌگار یا خَى عزعاى

 اعتخَاى هغش ٍ خَى در آى عاسّای پیؼ ٍ خَى عفیذ ّای گَیچِ ًالـ تىاهل ٍ تىثیز اثز در تیواری

 وَدواى هیاى در ؽایغ عزعاى چْار اس یىی لَعوی. اعت عفیذ خَى هؼٌی تِ لَعوی ٍاصُ. ؽَد هی ایجاد

 .اعت

 خًَی علَل سیادی تغیار همذار ػادی، غیز فَرت تِ اعتخَاى هغش خَى، عزعاى ّواى یا لَووی تیواری در

 درًتیجِ،. وٌٌذ ًوی ػول درعت ٍ ّغتٌذ هتفاٍت ػادی ٍ ًزهال خَى علَلْای تا علَلْا ایي. وٌذ هی تَلیذ

. تزًذ هی تیي اس ّا تیواری تا هماتلِ در را فزد تَاًایی ٍ وزدُ هتَلف را عثیؼی خَى عفیذ ّای علَل تَلیذ

 اس ؽَد هی عاختِ اعتخَاى هغش تَعظ وِ خًَی ّای علَل اًَاع عایز تَلیذ تز ّوچٌیي لَووی ّای علَل

 ؽذى لختِ اس وِ خًَی پالوتْای ٍ رعاًٌذ، هی تذى ّای تافت تِ را اوغیضى وِ خَى لزهش ّای گَیچِ جولِ

 .گذارًذ هی اثز وٌٌذ، هی جلَگیزی خَى

 

 ّا ًؾاًِ

 هؾخـ خغتگی یا عغتی ٍ پزیذگی رًگ تا وِ خًَی ون: تاؽٌذ هی سیز هَارد لَووی ًوادیي ّای ًؾاًِ

 ایٌىِ تا) هتَرم لٌفاٍی ّای غذُ(. درجِ 83/5) خفیف تة خًَیي، ٍ هتَرم ّای لثِ پَعت، وثَدی ؽَد، هی

 در خَى ؽذى پذیذار ٍ درپی پی ٍ ؽذیذ خًَزیشی اعتخَاى، درد(. تاؽٌذ هی لزهش ًِ ٍ دردًان ًِ ّا غذُ

 .وَدن هذفَع یا ادرار

 

 ظاّز ًیش تزًذ هی رًج دیگزی گًَاگَى اختالالت اس وِ وَدواًی در تَاًٌذ هی لَووی ػالین ّواًٌذ ّایی ًؾاًِ

 ّوزاُ عحال یا جگز تشرگی تا آى ًوادیي ّا ًؾاًِ وِ ؽًَذ هی هؾىَن لَووی تِ ٍلتی پشؽىاى. ؽًَذ

 تؾخیـ. ؽَد دیذُ هحیغی خَى الم در عزعاًی عفیذ ّای علَل وِ ؽَد هی تیؾتز ؽه ٌّگاهی. تاؽٌذ

 .ؽَد هی لغؼی اعتخَاى هغش آسهایؼ تا

 

 اًَاع

 تمغین دعتِ دٍ تِ ؽذُ عزعاى ٍ( صى تزاًظ)تزاریختگی دچار وِ خَى عفیذ گَیچِ ًَع اعاط تز لَعوی

 :ؽَد هی

 



 وِ دّذ هی لزار تاثیز تحت را ّا لٌفَعیت یا لٌفاٍی ّای علَل لَووی ًَع ایي: لٌفَتالعتی یا لٌفَئیذی

 اس تذى هختلف ّای لغوت در ٍ اعت تذى ایوٌی عیغتن افلی جشء تافت ایي. عاسًذ هی را لٌفاٍی ّای تافت

 .ؽَد هی یافت ّا لَسُ یا عحال لٌفاٍی، غذد جولِ

 ّای علَل. دٌّذ هی لزار تاثیز تخت را اعتخَاًی هغش ّای علَل لَووی ًَع ایي: اعتخَاًی هغش یا هیلَئیذی

 عاس پالوت ّای علَل ٍ عفیذ ّای گلثَل لزهش، ّای گلثَل تِ تؼذاً وِ اعت ّایی علَل ؽاهل اعتخَاى هغش

 .ؽًَذ هی تثذیل

 دارین لَعوی ولی ًَع چْار لذا ؽًَذ هی تمغین هشهي ٍ حاد ًَع دٍ تِ لَعوی دعتِ دٍ ّز ّوچٌیي

 ،ALL) لٌفَئیذی حاد لَعوی ٍ لٌفَئیذی هشهي لَعوی ، هیلَئیذی حاد لَعوی ، هیلَئیذی هشهي لَعوی

CLL، AML، CML) 

 

 ؽٌاعی آعیة

 ایي آهذى تَجَد در هحیغی ٍ صًتیىی ػَاهل رعذ هی ًظز تِ. داًٌذ ًوی را لَعوی دلیك ػلت پشؽىاى

 خَردى ّن تِ لَعوی ایجاد در پیؾتاس ٍ هغتؼذ ػاهل دیگزی، عزعاى ّز هاًٌذ. تاؽٌذ داؽتِ ًمؼ تیواری

 ارتثاط ػَاهل ایي تِ را لَعوی تیواری تذخیوی رًٍذ ؽذُ اًجام ّای پضٍّؼ. اعت علَلی تمغین ًظن

 :دٌّذ هی

 صًتیىی ّای تیواری تزخی. دارد تذى در لَووی رؽذ در هْوی تغیار ًمؼ صًتیىی ّای ًاٌّجاری: صًتیه

 .تزد هی تاال را لَووی تِ اتتال احتوال داٍى، عٌذرم هثل

 پزتَّای هؼزض در وِ افزادی: خاؿ ؽیویایی هَاد تزخی ٍ وٌٌذُ یًَیشُ پزتَّای هؼزض در گزفتي لزار

 دچار احتوال ای، ّغتِ رآوتَرّای رٍیذادّای یا اتوی حوالت اس تؼذ تاسهاًذگاى هاًٌذ گیزًذ لزار ؽذیذ

 ًیش تٌشیي هاًٌذ خاؿ هَادؽیویایی تزخی هؼزض در گزفتي لزار. اعت تیؾتز آًْا در لَووی تِ ؽذى

 .دّذ افشایؼ را لَووی تِ اتتال احتوال تَاًذ هی

 تذى عثیؼی ایوٌی عیغتن ًارعایی

 عال 55 تاالی افزاد. دارد هغتمین ارتثاط عي افشایؼ تا لَعوی تِ اتتال آهادگی: تشرگغاالى هیاى در عي

 ّز در ّن را وَدواى تَاًذ هی لَعوی حال ایي تا. تاؽٌذ تیواری ایي دٌّذُ ّؾذار ػالین هزالة تیؾتز تایذ

 .افتذ هی اتفاق عال چْار تا عِ عٌیي در تیؾتز ٍلی وٌذ گزفتار عٌی

 تؾخیـ رًٍذ



 هؼایٌِ یه جزیاى در لَووی ّای گًَِ درفذ ۵5 ًشدیه. وٌذ پیؾزفت وٌذی تِ یا ؽتاب تا تَاًذ هی تیواری

 پشؽىاى[هٌثغ ًیاسهٌذ.]ؽًَذ هی دادُ تؾخیـ ؽًَذ ظاّز تیواری ّا ًؾاًِ ایٌىِ اس پیؼ ٍ هؼوَلی تالیٌی

 تَاًذ هی تؾخیـ رًٍذ. دٌّذ هی تؾخیـ ػالئن ؽزٍع اس لثل عادُ خَى آسهایؼ تا را هشهي لَووی هؼوَالً

 :تاؽذ سیز هَارد درتزگیزًذُ

 ٍرم ٍ خًَی، ون اس ًاؽی رًگپزیذگی هثل لَووی جغوی ٍ فیشیىی ّای ًؾاًِ ؽٌاعایی: جغوی آسهایؼ

 عحال یا وثذ لٌفاٍی، ّای غذُ

 خَى ّای پالوت یا عفیذ ّای گلَتَل تؼذاد ؽوارػ: خَى آسهایؼ

 را فیالدلفیا وزٍهَسٍم ٍجَد اسجولِ ّا، وزٍهَسٍم در ؽذُ ایجاد تغییزات آسهایؼ ایي: عیتَصًتیه آسهایؼ

 .وٌذ هی تزرعی

 هغشاعتخَاى ًوًَِ آسهایؼ

 .اعت تیؾتز ّای آسهایؼ تِ ًیاس تذى، در آى پیؾزفت هیشاى ٍ ًَع تؼییي ٍ لَووی تؾخیـ تاییذ تزای

 

 درهاى

 پیذا افشایؼ لَووی تِ هثتال تیواراى ػوز عَل هَثزتز، عزعاى ضذ دارٍّای وارگیزی تِ تا اخیز، عالْای در

 جزیاى در ّا ًؾاًِ عَریىِ تِ گزدًذ هی تیواری ّای ًؾاًِ وزدى فزٍوؼ هَجة دارٍّا ایي. اعت وزدُ

 ًَع تِ تغتگی لَعوی درهاى. ؽًَذ هی درهاى ای اًذاسُ تا تیواراى حتی ٍ ؽَد ًوی تذتز تیواری درهاى

 دارد درهاى ًَع تِ تیوار ٍاوٌؼ چگًَگی ٍ ػوَهی عالهت عي، درهاى، ؽزٍع در تیواری ٍضؼیت لَعوی،

 تَدى تزخَردار تیواری تْثَد در ػَاهل هْوتزیي اس.  ؽَد هی تیواراى ایي واهل عالهت تِ هٌجز گاّی وِ

 . اعت تیواری ایي تا هماتلِ جْت تاال رٍحیِ اس تیوار

 

 :تاؽذ ًیش سیز هَارد ؽاهل تَاًذ هی تیواری ایي درهاى ؽیَُ

 

 درهاًی ؽیوی

 درهاًی پزتَ

 عالن اعتخَاى هغش تا تیوار فزد اعتخَاى هغش رٍػ ایي در وِ تٌیادی ّای علَل پیًَذ ٍ اعتخَاى هغش پیًَذ

 .وٌذ دریافت را پزتَدرهاًی یا ٍ درهاًی ؽیوی دارٍّای تاالی همادیز تتَاًذ تیوار تا ؽَد هی جایگشیي


