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 سرطان خون در كمين كودكان

 

 

 

 توجه: این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  

  

 گفتگو با دكتر فريده موسوي، فوق تخصص هماتولوژي اطفال استاد دانشگاه شهيد بهشتي

 هادي حاجي محمدي 

سر ك زيباي خود را مي      خنده  شك آلود بود و پ شمانش ا شت اما چ شترين غم او اين بود   بر لب دا سيد. بي كه آيا    بو

من هم سرطان خون »گفت: شود؟ درماني دارد؟ جواني در حال صحبت با آن مادر بود. شنيدم كه ميام خوب ميبچه

دم. نگران نباش االن خانم دكتر برايت توضيح داشتم در همين بيمارستان شيمي درماني شدم. حاال صاحب زن و فرزن

ما هم به همراه آن مادر نگران نزد خانم دكتر موسددوي رفتيم و آبي روي آتش دلمان « دهد. اميدت به خدا باشدددمي

دانستيد كه سرطان خون،   ريختيم و اميدوار به درمان اين همه كودك مبتال به سرطان خون شديم. راستي، شما مي    

 ع سرطان در كودكان است؟شايع ترين نو

 گيرد؟سالمت: خانم دكتر، چرا یك كودك سرطان خون می

ست احتمال بروز را افزايش دهد. به طور             ضي عوامل ممكن ا ست. به هر حال وجود بع شده ني شناخته  صلي  علت ا

لي براي بروز ها و سدرطان نزديك اسدت ولي اينكه هر اپيدمي عفوني با ويروسدي به طور  طع عام   مثال، رابطه عفونت

ست.      شده ا شد، ثابت ن شد مانند ايدز، احتمال بروز را افزايش     سرطان با سابي با نقص ايمني بدن كه مادرزادي يا اكت



ها موارد ژنتيكي هم دخيل اسدت. مصدرب بعضدي داروها نيز احتمال ابتال به سدرطان را افزايش     دهد. بعضدي و ت مي

 دهد.مي

صحبت می    سالمت: وقتی با این خانم كه كودكش  ام از وقتی به گفت بچهكردیم، میسرطان خون دارد 

شتيم. آیا به علت اینها خطر بيماري       ضع مالی خوبی ندا شير خودم را نخورد. و ضعيف بود.  اش  دنيا آمد، 

 افزایش پيدا كرده است؟

شان داده كه به فقير و غني يا نوع تغذيه      سرطان در دنيا ن شيوع اين  ست. چون   به هيچ وجه ربطي ندارد.  مرتبط ني

اي يا فقير نشين بيشترند اما سرطان خون اين طور نيست و     ها هستند كه در بعضي مناطق سوء تغذيه   بعضي بيماري 

 نبايد دنبال مقصر بگرديد. تغييرات سرطاني شدن ربطي به اين موضوعات ندارد.  

 سالمت : چه تغييراتی؟

ستخوان درحال تغيير و ر سلول  شده و وارد گردش خون        هاي موجود در مغز ا سيده و كامل  ستند تا ر شد كردن ه

ضي تغييرات ايجاد مي       شد، بع ضي مراحل ر سوي       شوند. گاهي در بع صلي خارج كرده و به  سير ا شود كه آنها را از م

شاند. و همانطور نارس وارد جريان خون مي تكثير غير  ابل كنترل مي سته به اينكه كدام يك از انواع    ك شوند. حال ب

شند. عالمت   ولسل  شده با سه    هايي در بچه ظاهر ميها درگير  شود و ما در آزمايش خون تغييراتي را در يك و يا هر 

ها را داريم كه اين حالت هاي سفيد يا حتي كاهش پالكتشويم. گاهي فقط گلبولبينيم و مشكوك ميرده خوني مي

سرطان      ريزي منجر ميخون شخيص  طعي  صوص نمونه      شود. براي اينكه به ت سوزني مخ سيم بايد حتما با  خون بر

داريم و از تشددخيص حسددي نمونه كوچكي از مغز اسددتخوان را بر ميگيري كنيم. از پشددت اسددتخوان لگن و تحت بي

 شويم.  مطمئن مي

 سالمت: آیا عالمتی وجود دارد كه والدین متوجه آن بشوند؟



هاي سددرسددوزني كه حالت خوني، وجود خون مردگي بسددتگي به نوع مشددكل دارد. شددايد رنگ پريدگي به علت كم 

ست بدن دارد. اغلب والدين متوجه نمي لكه شتر او ات روند     شوند چون خيلي ظريف هايي در پو صه اينكه بي اند. خال

رسد كه بايد به سرعت درمان را شروع    پيشرفت به  دري سريع است كه بچه بدحالي با عاليم شديد به دست ما مي      

 كنيم.  

 درمان قطعی دارد؟ سالمت:

شرفته      سرطان پي شبختانه اين اولين  ست كه برايش درمان  طعي داريم. بيش از  خو صدر كودكان درمان   80اي ا در

 رود.شوند ولي اگر به مو ع درمان نشود، بچه از بين مي طعي مي

 سالمت: درمان شيمی درمانی است؟

 نياز به راديوتراپي نيز وجود دارد.بله، راه اصلي درمان همين است. بعضي او ات در مراحلي 

 ریزد؟سالمت: كودك با شيمی درمانی موهایش می

ريزد ولي نگران اين مسددهله، نباشدديد. ما اطمينان  ها ميها و موهاي سددر، ابرو و م هبله، به طور معمول در همه بچه

آيد. با همان حجم وز اول در ميدهيم كه اين موضوع و تي است و پس از  طع شيمي درماني دوباره موها مانند ر   مي

 و پرپشتي كه بود.

 سالمت: روند درمان چگونه است؟

شددوند و بسددته به نوع سددرطان و جواب دهي به درمان طي چند هفته تحت شدديمي درماني  رار   ابتدا بسددتري مي

روع به درآمدن شددود و موها شددريزد. بعد از چند هفته درمان خوراكي شددروع ميگيرند و در اينجا موهايشددان ميمي

 كند.  مي

 سالمت: امكان عود هست؟



گيريم. يعني بالفاصدله   بله اما خيلي زياد نيسدت. اگر بيماري دوباره برگشدته باشدد، از پيوند مغز اسدتخوان كمك مي    

شاهده كرديم، مي     سخ به درمان م شروع كرده و اگر پا شخصي را     توانيم درمان را دوباره  ستخوان خواهر يا برادر  مغز ا

 هاي الزم به او پيوند كنيم.  طي بررسي

 سالمت: تا كی باید نگران عود باشيم؟

سي كنيد. اگر عود نكرد، ديگر نمي      سال بعد بايد برر سه  خواهد از تاريخي كه درمان را  طع كرديم تا دو يا حداكثر 

ست ولي     شده ا شيد و او به طور كامل خوب  ست، تحت     نگران با سال كه احتمال عود تقريباً غير ممكن ا بايد تا پنج 

 نظر باشيد.  

 سالمت: منظورتان از قطع درمان مدت چند هفته است یا بعد از قطع داروهاي خواركی؟

تواند طوالني باشد و حتي دو سه سال طور بكشد. منظورم پس از  طع     اشاره خوبي كرديد. درمان خوراكي داروها مي 

 دهيم.  ن است. البته ما همه اين توضيحات را در معاينه و چكاپ به والدين ميكامل درما

 ها وجود دارد؟سالمت: احتمال از دست دادن قدرت باروري در این بچه

توانند به بزرگسالي برسند و اين  صه كودكي را به خاطره تبديل كنند. البته بعضي داروهاي خير، مانند من و شما مي

 شوند. كند كه در درمان سرطان خون استفاده نميها را نابارور مير بچهشيمي درماني پس
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