
 :سرطان خوننشانھ ھای بسیار مھم ابتال بھ 

 

ممکن است در ابتدا بھ طور یک تب و یا خونریزی ساده بروز کند اما ھمین نشانھ ھای ساده  سرطان خونعالئم 

  باشند. سرطان خوندر شرایطی می توانند نشانھ ھای اصلی ابتال بھ 

  می تواند یکی از نشانھ ھای زیر باشد: عالئم سرطان خون

  مانند خستگی، رنگ پریدگی، و یا احساس ناخوشی عمومی کم خونیو عالئم ناشی از  کم خونی

و یا  خون در مدفوعایجاد کبودی و خونریزی با اتفاقات ساده، شامل خونریزی در لثھ ھا یا بینی، یا مشاھده ی 

 ادرار

حساسیت و استعداد باال در ابتال بھ عفونت ھایی مانند گلودرد یا ذات الریھ ھای برونشی کھ ممکن است با 

  ف، زخم ھای دھانی و یا اختالالت پوستی ھمراه باشد.، تب خفیسردرد

  تورم غدد لنفاوی، معموال در گلو، زیر بغل و کشالھ ی ران ھا

  

  سرطان خونعالئم ابتال بھ 



  و وزن است. کاھش اشتھا سرطان خوننشانھ ی دیگر ابتال بھ 

  احساس ناراحتی زیر دنده ھای تحتانی و در سمت چپ بدن (ناشی شده از تورم طحال)

تعداد بسیار باالی گلوبول ھای سفید خون کھ ممکن است منجر شود بھ مواردی مانند مشکالت بینایی بھ دلیل 

طوالنی مدت در مردان  خونریزی شبکیھ، زنگ گوش (وزوز گوش)، تغییرات وضعیت ذھنی، نعوظ ھای

  (پریاپیسم) و یا سکتھ ی مغزی

  در چھ مواردی برای بیماری سرطان خون بھ پزشک مراجعھ کنیم؟

اگر شما ھر یک از عالئم ذکر شده در بخش باال را مشاھده کردید و نتوانستید توضیح مناسبی برای آن پیدا کنید، 

  رش شوند.باید بھ پزشک مراجعھ کنید تا سلول ھای خون شما شما

را تجربھ کردید، ممکن است بھ بیماری سرطان خون  تشنجاگر شما خونریزی غیر قابل توضیح، تب باال و یا 

  اورژانسی نیاز داشتھ باشید. حاد مبتال شده باشید و بھ درمان

خون ھستید و متوجھ نشانھ ھایی مبنی بر عود بیماری از جملھ عفونت و یا  درمان سرطاناگر شما در مراحل 

  ید بھ پزشک مراجعھ کنید و مورد آزمایش ھای مجدد قرار بگیرید.خونریزی ھای با دالیل ساده شدید با

 


