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 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

 دکتر احمد تمدني فوق تخصص خون و انكولوژي کودکان 

ستخوان مبتال به سرطان خون )لوسمی( شایعترین نوع سرطان در کودکان بوده و موقعی است که سلول های  خون ساز مغز ا

ست و از انواع حاد آن  شایع تر ا سمی وجود دارد که نوع حاد آن در کودکان  شوند، انواع مختلفی از لو سرطان( می  بد خیمی )

 لوسمی حاد لنفوپالستیک شایع ترین نوع لوسمی است.

 شيوع

مورد جدید به طور سالیانه در  3-4می دهد و  به طور کلی سرطان خون یک سوم از سرطان های کودکان را به خود اختصاص

 سال مبتال به این نوع سرطان می شوند.  15جمعیت صد هزار نفری از کودکان زیر 

 علل و عوامل مستعد کننده:

گرچه تا کنون علت قطعی برای بروز بیماری مشخخخن نشخخده اسخخت ولی عوامل مختلفی در بروز آن نند دارند که از آن جمله 

 ل ذیل را نام برد:می توان عام

ابتالء به اختالالت کروموزومی: شخخیوع سخخرطان خون در بیماران مبتال به سخخندرم داون )مونوگولیسخخا( منید این ن ر    -1

 است که بعضی از اختالالت کروموزومی نند مساعد کننده در بروز لوسمی دارند.

ماری های ارثی و مادرزادی و چه به شخخ ل نناین سخخیسخختا ایمنی بدن: ننن سخخیسخختا د اعی بدن چه به شخخ ل بی   -2

 اکتسابی نشان دهنده ی این است که بروز سرطان در این بیماران شایع تر می باشد.

عفونت ها ویروسخخی: ابتالء به بعضخخی از عفونت های ویروسخخی باع  بروز سخخرطان های مختل  می شخخود که در مورد    -3

 انسانی( را نام برد.)ویروس سلول لنفوسیت  HTLVسرطان خون می توان 

و چه به ش ل اشعه ی ناشی از مواد رادیواکتیو ثابت شده که در بروز  xاشعه یونیزه: اشعه یونیزه چه به ش ل اشعه    -4

سال پس از  5سرطان خون دخیل است که به عنوان مثال می توان شیوع ابتال به سرطان خون را در کودکان ژاپنی 

 ازاکی نام برد.بمباران اتمی هیروشیما و ناک

شد از    -5 سرطان خون میشود که ی ی از مهمترین آنها بنزن می با شیمیایی باع  بروز  سیاری از مواد  شیمیایی: ب مواد 

جمله مواد شخخیمیایی دی ر داروهایی اسخخت که جهت درمان سخخرطان های مختل  به کار می روند که از عوار  این 

 دخیمی )سرطان دوم( می باشد.داروها بروز سرطان خون به عنوان دومین ب

شمندان در سال های اخیر ژن خاصی را که خاصیت جلوگیری از بروز سرطان دارد کش  نمودند    -6 عوامل ژنتیک: دان

سرطان  P53که آن ژن را  سرطان از جمله  شود ابتال به  سانی که اختاللی در این ژن ایجاد  نام گذاری کردند در ک

 خون شایع تر است.

 شانه هاي بيماري:عالئم و ن

عالئمن و نشانه های بیماری انع اسی از ابتالء سلول های خون ساز مغز استخوان و با ت های خارج از مغز استخوان مثل کبد 

 و طحال و غدد لنفاوی و استخوان و سیستا عصبی مرکزی به بیماری است.

س سی ست ی، کا خونی و کاهد پالکت و کاهد نوترو یل های خون دلیل اختالل در  ست رنگ پریدگی و خ سازی ا تا خون 

 درد استخوان، خون ریزی های پوستی و مخاطی جزء عالئا شایع بیماری هستند.

بزرگی غدد لنفاوری و کبد و طحال نشانه ای از درگیری این نواحی به بیماری است بعضی از بیماران بزرگی کبد و طحال را که 

ست در معاینه ی  یزی ی دارن ست  د. بزرگی غدد لنفاوی معموالً بدون دردبدون عالمت ا ست مم ن که ا  به یا محل یک در ا
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طول مدت بیماری از چند روز تا چند ماه متغیر اسخخت، دردهای اسخختخوانی و التهاا مفاصخخل که با لن یدن وزمین گیر شخخدن 

اعضاء به وجود آمده و مم ن است با عالئا ناشی از  کودک مم ن است همراه باشد به علت تهاجا سلول های سرطانی به این

 بیماری های روماتیسمی و استئومیلیت )عفونت استخوان( اشتباه شوند

شاری  سینه که اثر   ست با وجود این توده ی قابل مالح ه در قفسه ی  در بعضی از مواقع لوسمی لنفوپالستیک حاد مم ن ا

ست باع  بروز  سی مم ن ا شرایط بحرانی و خطرناکی را مم ن آن بر راه های تنف شود  ست ی عروق گردن  تن ی نفس و برج

 است برای بیمار ایجاد کند که نیاز به اقدام درمانی  وری دارد.

سردرد و تهوع تا  لج  شوند که با  صبی تهاجا نماید باع  عالئا مختلفی می  ستا ع سی سرطانی به  سلول های  صورتی که  در 

صاا مرکزی مثل دو بینی و  ضه ها در اع شایع ابتالء بی شد ی ی از م ان های  ست همراه با شا ها و غیره مم ن ا جراحی چ

 پسرها مبتال میباشد که معموالً با بزرگی بدون درد و معموالً یک طر ه ی بیضه همراه است.

ضی ا شند مانند بع شتباده با ستیک در کودکان قابل ا سمی حاد لنفوپال ست با لو ز بیماری های بیماری های مختلفی مم ن ا

سر ه و  سیاه  ستیونی ایمیون. بیماری  عفونی مثل مونونوکلئوزن عفونی، و همچنین کاهد پالکت در زمینه ی بیماری ترومیو

 مم ن است به علت ا زاید گلبول های سفید خون با لوسمی اشتباه شود. (Parapertusis)شبه سیاه سر ه 

 تشخيص

 که خون آزمایشات با و شود می شروع کلینی ی ی معاینه  و بیمار از  ک با شرح حال دقیقتشخین لوسمی حاد لنفوپالستی

شد می ها پالکت شمارش و هموگلوبین مندار و سفید گلبول شمارش شامل  های گلبول ش ل همچنین و یابد می ادامه با

کند تشخین قطعی با انجام آزماید  می بیشتر بیماری این به از ما شک محیطی، خون در سرطانی های سلول دیدن و سفید

مغز استخوان است که با گر تن نمونه مغز استخوان و رنگ آمیزی این سلول ها براحتی در زیر می روس وپ قابل تشخین می 

 باشد.

 درمان

ست که بیماران در مراحل مختل  از آن شامل داروهای مختلفی ا ش یل می دهد که  شیمی درمانی ت صلی بیماری را   درمان ا

استفاده می نمایند همچنین برای جلوگیری از ابتالء سیستا عصبی مرکزی و نیز در مواقعی که سیستا عصبی مرکزی درگیز 

شود. ی ی از روش های جدید درمان در مواقعی که عود بیماری در حین درمان و یا پس  ستفاده می  شده از روش رادیوتراپی ا

 ست که تحت شرایط خاصی انجام می گیرد.از آن اتفاق می ا تد پیوند مغز استخوان ا
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