
 خونی های گروه و جنس سن، با آنها ارتباط و 85 -92 های سال طی قزوین استان کودکان در لوسمی انواع فراوانی بررسی
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 چکیده

 ترین شررای  از کودکان در و داده اختصررا  خود به را انسررانی جمعیت های سرررطان کل از درصررد 8 حدود خون، سرررطان انواع: هدف و زمینه

سوب  ها بدخیمی شوند  مح ضر  پژوهش از هدف. می سۀ  حا سی  سنی،  شیوع  مقای سمی  انواع فراوانی با خونی های گروه انواع و جن  کودکان در لو

  .است 85 - 92 های سال طی قزوین استان در بیماری این به مبتال

سی  روش صیفی  مطالعه یک پژوهش، این: برر ست  تحلیلی -مقطعی - تو سی  مورد جمعیت. ا  در سال 18 زیر نوجوانان و ازکودکان نفر 110 برر

ستان  ستان   های بیمار سی  طریق از اطالعات اوری جم  روش. بود قزوین ا  با آنها  آنالیز و گرفت صورت   بیماران این درمانی های پرونده برر

 .شد انجام 16 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده

ساس  بر: ها یافته صل  های داده ا سبت  ALL-L1 لوسمی  مطالعه، این از حا شتر  فراوانی دارای قزوین، در لوسمی  انواع سایر  به ن شد  می بی  که با

سران  در اختالل این. شد  گزارش سنی  گروههای سایر  از بیش سال  0-5 سنی  رنج با کودکان در میزان این سبت  پ  و بود شایعتر  دختران به ن

 .شد گزارش +Rh و O و A های گروه به مربوط مبتال، خونی های گروه ترین فراوان همچنین

سمی  در دهنده اگهی پیش فاکتورهای عنوان به ،Rh و خونی گروه جنس، سن،  همچون عواملی از میتوان: گیری نتیجه  به. برد بهره کودکان لو

سمی  به ابتال سن  که ای گونه ست  کودکی سنین  دیگر از بیش سال  5 از تر کم کودکان در لو سمی  به ابتال میزان سن،  افزایش با و ا -ALL لو

L1 است بیشتری فراوانی دارای قزوین استان در مجموع در دختران، به نسبت پسران در لوسمی انواع به ابتال طرفی از. یابد می کاهش.  
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