
 
 

 ینم جادیتوده )تومور( ا ی، لوسمگرید یخون و مغز استخوان است. بر خالف سرطان ها یسلولها یعیطب ریرشد غ یلوسم

 شود. یم یعیطب ریغ دیسف یاز حد گلبول ها شیب دی، اما منجر به تولکند

استخوان ها  یمرکز یموجود در حفره ها ی، بافت نرم و اسفنجدر حال توسعه مغز استخوان اینابالغ  یدر سلولها یلوسم

را به  گریو مواد د ژنیقرمز خون که اکس یکند: گلبول ها یم دیرا تول یخون یشود. مغز استخوان انواع سلول ها یآغاز م

خون شدن که به لخته  ییو پالکت ها کنند ید خون که با عفونت مبارزه میسف یکنند. گلبولها یبدن منتقل م یبافت ها

 .شود یم دیدر مغز استخوان تول دیسلول خون جد اردیلیکنند. روزانه صدها م یکمک م

 نیشوند. ا یبالغ نم یعیشده در مغز استخوان به طور طب دیتول دیسف یاز گلبولها یاری، بسیمبتال به لوسم ماریب در

در  یوسمل ی، سلولهاتعداد آنها شی. با افزاستندی، قادر به مبارزه با عفونت نکیلوسم ی، به نام سلولهایعیطب ریغ یسلولها

 کنند. یدخالت م زین یخون یسلولها ریسا دیتول

 یعوامل خطر ابتال به لوسم

 شیرا افزا ابتالشده اند که ممکن است خطر  ییشناسا یوجود عوامل مختلف نی. با استیمشخص ن یابتال به لوسم علل

 :موارد زیر هستند شامل عوامل نید. انده

 سرطان خون یخانوادگ سابقه 

 یم شیحاد را افزا دیلوئیم ی، که خطر ابتال به لوسمدنیکش گاریس ( دهدAML) 

 مانند سندرم داون یکیژنت اختالالت 

 شود یم دهینام "یلوکم پره"، که بعضًا کیپالستسید لوی، مانند سندرم میخون اختالالت. 

 یپرتودرمان ای یدرمان یمیسرطان با ش یقبل درمان 

 ادیگرفتن در معرض اشعه ز قرار 

 مانند بنزن ییایمیگرفتن در معرض مواد ش قرار 

 :یلوسمانواع 

 ایکرد. سرطان خون  یبندها گروهشدن آن ترمیو وخ شرفتیاساس سرعت پ بر توانیرا م یلوسمیا  سرطان خون انواع

 شود(:یم میالً به سرعت وخحاد )که معمو ای( شودیم میمزمن است )که معمواًل به مرور وخ

 



 
 

را انجام  دیسف یهاگلبول فیاز وظا یهنوز قادرند برخ یسرطان یخون یهاسرطان، سلول ییمزمن: در مراحل ابتدا یلوسم

 یاز آنکه عالمت شیپ ،یمعمول یاهنهی. پزشکان، اغلب در معاابدییبروز نم یعالمت چی، در فرد مبتال در ابتدا هیدهند. گاه

 .شوندیمزمن م یلوسمبروز کند، متوجه 

 ای یمانند تورم غدد لنفاو یدر خون، عالئم یسرطان یهاتعداد سلول شی. با افزاشودیم ترمیمزمن، به مرور وخ یلوسم

 .ابندییبروز م ماریعفونت در ب

 یها. تعداد سلولدهندیرا انجام نم یعیطب دیسف یهاگلبول فیاز وظا کی چیه یسرطان یخون یهاحاد : سلول یلوسم

 .ودشیم ترمیحاد معمواًل به سرعت وخ یلوسم. ابدییم شیبه سرعت افزا یسرطان یخون

 یهاسلول ای یلنفاو یهادر سلول یلوسمکرد.  یبندگرفتار گروه یبراساس نوع سلول خون توانیم نیرا همچن یلوسم انواع

 کیتیلنفوس د،یسرطان خون لنفوئ کند،یمرا گرفتار  یلنفاو یهاکه سلول ی. به سرطان خونشودیآغاز م دیلوئیم

(lymphocytic )کیلنفوبالست ای (lymphoblasticم )را گرفتار  دیلوئیم یهاکه سلول ی. به سرطان خونندیگوی

 .ندیگوی( مMyeloblastic) کیلوبالستیم ای( Myelogenous) لوزنوسیم د،یلوئیسرطان خون م کنندیم

 :که عبارتند از وجود دارد یلوسم جیگونه را چهار

و معموالً  کندیرا گرفتار م یلنفاو ی: سلول ها(Chronic Lymphocytic Leukemia- CLLمزمن ) کیتیلنفوس یلوسم

موارد،  ترشینوع است. در ب نی، مربوط به ایلوسمابتال به  دیمورد جد ۱۵۰۰۰از  شی. ساالنه بابدییگسترش م یکندبه

 .شوندیسرطان، مبتال نم نیهرگز به ا باًیسال سن دارند. کودکان تقر ۵۵ یسرطان باال نیافراد مبتال به ا

و گسترش آن  کندیرا گرفتار م دیلوئیم یها(:  سلولChronic Myeloid Leukemia- CMLمزمن ) دیلوئیم یلوسم

نوع  نینوع است. ا نی، مربوط به ایلوسمابتال به  دیمورد جد ۵۰۰۰به  کیکند است. ساالنه نزد یماریب هیدر مراحل اول

 .کندیم ارسرطان عمدتًا بزرگساالن را گرفت

  (Acute Lymphocytic – Lymphoblastic Leukemia- ALLحاد ) کیلنفوبالست یا کیتیلنفوس یلوسم

مربوط  یلوسمابتال به  دیمورد جد ۵۰۰۰از  شی. ساالنه بابدییو به سرعت گسترش م کندیرا گرفتار م یلنفاو یهاسلول

 .کندیگرفتار م زیسرطان بزرگساالن را ن نیدر اطفال است. ا یلوسمنوع  نیترعیشا ALLنوع است.  نیبه ا

و به سرعت گسترش  کندیرا گرفتار م دیلوئیم یها( سلولAcute Myeloid Leukemia- AMLحاد ) دیلوئیم یلوسم

 .کندینوع سرطان هم بزرگساالن و هم اطفال را گرفتار م نی. اابدییم

نادر سرطان  یهاگونهخون مزمن است.  یهانادر از سرطان یاگونه (:Hairy Cell Leukemia) ییسلول مو یریه یلوسم

 دهند.یم لیرا تشکاز ابتال به انواع سرطان خون  دیمورد جد ۶۰۰۰۰تر از کم، ساالنه خون



 
 

  یعالئم لوسم

 است: ریسرطان خون شامل موارد ز عالئم

 به خصوص در شب از حد شیب قیتعر ، 

 روند ینم نیو ضعف که با استراحت از ب یخستگ 

 ادیع ریوزن غ کاهش 

 تیاستخوان و حساس درد 

  بغل( ری)خصوصاً در گردن و ز دردبدون  یلنفاو غددبزرگی 

 طحال ایشدن کبد  بزرگ 

 شود یکبود م یکرده و به راحت یزیخونر یراحت بهو  که پتشی نامیده میشوندپوست  یقرمز رو یها لکه 

 لرز ای تب 

 مکرر یها عفونت 

قرار  ریتحت تأث اینفوذ کرده  یسرطان یشود که به سلولها ییعالئم در اندام ها جادیتواند باعث ا یم نیهمچن یلوسم

، تواند باعث سردرد، حالت تهوع و استفراغ ی، مابدیگسترش  یمرکز یعصب ستمیس به، اگر سرطان گرفته اند. به عنوان مثال

 شود. تشنج، از دست دادن کنترل عضالت و گیجی

 ه:، از جملابدیگسترش بدن  گرید یتواند به قسمت ها یم نیهمچن یلوسم

 ها هیر 

 گوارش دستگاه 

 قلب 

 ها هیکل 

 ها ضهیب 

 : صیتشخ

 ای کیالزم باشد  دیشادر ین صورت . شوندیمخون ساده متوجه سرطان خون  شیآزما کیپزشکان پس از انجام  ،یگاه

 یص انجام شود:جهت تایید تشخ شیچند آزما

 نه. ایکبد تورم وجود دارد  ایطحال  ،یتا مشخص شود در غدد لنفاو کندیم نهیرا معا بیمار پزشک بدن :ینیبال ناتیمعا



 
 

قرمز و  یهاگلبول د،یسف یهاتا تعداد گلبول دهندی( انجام مCBC) یخون یهاشمارش سلول شیآزما خون: شیآزما

موجب  نی. همچنشودیم ندر خو دیگلبول سف یادیز اریتعداد بس دیموجب تول یلوسمرا بسنجند. خون  یهاپالکت

 .شودیم زیها نقرمز و پالکت یهاموجود در گلبول نیهموگلوب زانیکاهش م

 یبردار. نمونهپردازدیم یسرطان یهاسلول یوجوو در آن به جست داردیپزشک بافت را برم :(Biopsy) یبردارنمونه

 یاربرداز نمونه شی. پکندیرا در مغز استخوان مشخص م یسرطان یخون یهاطور قطع وجود سلول است که به یتنها روش

از استخوان لگن  را مغز استخوان یشک کم. پزکندیکار به کاهش درد کمک م نی. اکنندیاستفاده م یموضع یحسیاز ب

 ریدر ز یسرطان یهاعدم وجود سلول ایدنبال وجود بافت را به ستی. پاتولوژداردیبرم گریاستخوان بزرگ د کی ای

 افتهی گسترشسرطان  ایتواند نشان دهد که آ یمانند کبد و طحال م گرید یارگانها یوپسیب کند. یم یبررس کروسکوپیم

 یا خیر. است

 . کندیم یبرداراز مغز استخوان نمونه قیبه دو طر پزشک

 ۀبرداشتن نمون یبرا یو تو خال میضخ یپزشک از سرنگ :Bone Marrow Aspirationمغز استخوان  ونیراسیآسپ

 .کندیمغز استخوان استفاده م

از استخوان و مغز استخوان  یابرداشتن تکه یبرا یو توخال میضخ اریبس یپزشک از سوزن از مغز استخوان: یبردارنمونه

 .کندیاستفاده م

 عبارتند از: کند زیتجو ممکن استکه پزشک  دیگری یهاشیآزما

 کند. یم نییرشد آنها را تع زانیکرده و م یرا بررس یسرطان یسلولها DNA یتومتریفلوس

 .گذاشته یا خیر ریبر کبد تأث یلوسم یسلول ها ایدهد که آ یعملکرد کبد نشان م شاتیآزما

 یرا بررس یغدد لنفاو اینمونه خون، مغز استخوان  یهاسلول یهاکروموزوم Cytogenetics کیتوژنتیس شیآزما

به  یعیرطبیکروموزوم غ کی CMLبه سرطان خون  انی. مثالً، مبتالکندیرا مشخص م یلوسمنوع  شیآزما نیا. کنندیم

 دارند. ایالدلفینام کروموزوم ف

 یمغز عیاز ما یکمو تحت بی حسی موضعی  کیبلند و بار یاز سرنگبا استفاده  ینخاع عیماآسپیراسیون  شیآزمادر 

 .کنندیم یبررس هانشانه ریسا ای یسرطان یخون یهارا از نظر وجود سلول عیما نیا شگاهیدر آزما برداشته شده و ینخاع

 اندامبه  بیکند تا هرگونه آس ی، به پزشکان کمک ماسکن CTو  ی، سونوگرافکسی، مانند اشعه ایربرداریتصو تکنیک های

 کنند. بررسیرا  گرید یها



 
 

 

 مرحله بندی:

 د.شو یانجام م ریو نوع سلول درگ کروسکوپیم ریز نوع تصویر دربراساس  ALLو  AMLمرحله بندی سرطان 

 د.شو یانجام م صیدر زمان تشخ WBCبر اساس تعداد  CLLو  ALL رطانسمرحله بندی 

 CMLو  AML بندی سرطان مرحله یبرا زیدر خون و مغز استخوان ن لووبالستهایم اینابالغ  دیسف یاز وجود گلبولها

 شود. یم تفادهاس

 درمان:

، نوع بیمار یرا بر اساس سن و سالمت کل یدرمان یها نهیگزدارد. پزشک  یبستگ یادیبه عوامل زدرمان سرطان خون 

 کند. یم نیی، تعگسترش یافته یمرکز یعصب ستمیس به از جملهنقاط بدن  ریدر سا سرطان ایآ نکهیو اسرطان خون 

 سرطان خون عبارتند از: درمان یمتداول برا یدرمانها

از  یلوسم یبردن سلولها نیاز ب یبرا یروش درمان نیا در شکل درمان سرطان خون است. نیعمده تر :یدرمان یمیش

 د.نکن یاستفاده م ییایمیمواد ش

 . تزریق شونداز داروها  یبیترک ایمنفرد  یدارو کی، ممکن است یبه نوع لوسم بسته

را  یلوسم یکند سلولها یکمک مبدن  یمنیا ستمیکه به س یدرمان یبا استفاده از روشهااین روش  :درمان بیولوژیک

 ی بدن است.در واقع در این روش سعی بر تقویت سیستم ایمن کند. یم عمل، حمله کندبه آنها داده و  صیتشخ

 . رندیگیرا م یسرطان یهارشد و گسترش سلول یکه جلو کنندیاستفاده م ییاز داروها در این روش :هدفمند درمان

مزمن  لوژنیم یافراد مبتال به لوسم یلوسم یرا در سلولها نیپروتئ عملکرد( Gleevec) تینیبمایا ی، داروعنوان مثال به

 کمک کند. یماریتواند به کنترل ب یم که کند یمتوقف م

و متوقف  یلوسم یرساندن به سلولها بیآس یبرا یپر انرژ یپرتوها ریسا ای کسیا یاز پرتوها با استفاده :یدرمان پرتو

استفاده  نیز یادیبن یسلولها وندیپ ایجاد امادگی برای یممکن است برا یپرتودرمان . شود یکردن رشد آنها استفاده م

 شود.

 .کاربرد داردبا مغز استخوان سالم  ماریمغز استخوان ب ینیگزیجا یبرا این روش :یادیبن یسلولها وندیپ

 



 
 

ببرد.  نیرا از ب ماریتا مغز استخوان ب دشو یم افتیدر یپرتودرمان ای یدرمان یمیش اغلب، یادیبن یسلول ها وندیز پا قبل

 .انجام میشود ،کنند یکمک ممغز استخوان  یخون ساز که به بازساز یادیبن یسلولها قیسپس تزر

بیمار خود  یادیبن یاز سلولها موارد ممکن است یدر برخ ای، شود افتیاهدا کننده در کیاز  یادیبن یاست سلولها ممکن

 مغز استخوان است. وندیپ هیشب اریبس یادیبن یسلولها وندی. پشوداستفاده 

 :منابع

leukemia-s/4365https://my.clevelandclinic.org/health/disease 

https://www.cancer.gov/types/leukemia 

https://www.healthline.com/health/leukemia#outlook 

20374378-treatment/drc-conditions/leukemia/diagnosis-https://www.mayoclinic.org/diseases 
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