مقاله پژوهشي

دوره  41شماره  1زمستان )824-822( 69

مراجعهکننده به بیمارستان بعثت سنندج از سال  5831تا 5815
3

برهان مرادویسي ،4پارین یزداني فرد ،8اسداله فتحالهپور

چكيده
سابقه و هدف

لوسمي لنفوبالستیک حاد( ،)ALLاز شایع ترین بدخیميهای دوران كودكي با فراواني  14در هر میلیون كودك
زیر  41سال است .مطالعه حاضر باهدف تعیین فراواني عالئم و نشاانههاای باالیني و مزمایشاياهي كودكاان
مبتالبه لوسمي انجامشده است.
مواد و روشها

در این مطالعه مقطعي ،اطالعات بیماران لوسمي مراجعه كننده به بیمارستان بعثت سنندج از سال ،4321-4364
مورد بررسي قرار گرفت .دادهها توسط نرمافزار  Stata 44و مزمونهای  tو كایدو تجزیه و تحلیل شدند.

يافتهها

 21بیمار تحت بررسي قرار گرفتند كه شامل  11پسر( )%91/1و  86دختار( )%31/1باا میاانيین ساني 1/12
 9/43سال بودند .در بررسي عالئم بالیني در  %82/9ضعف و بيحالي %83/2 ،سابقه تب %31/1 ،رنگپریدگي،
 %86/2لنفادنوپاتي %94/8 ،منمي و  %12/2هپاتواسپلنوميالي دیده شد .در ارتباط بین عالئم مزمایشياهي و نوع
ایمونوفنوتیپ ،بین میزان هموگلوبین و هماتوكریت پایینتر و ایمونوفنوتیپ  T cellرابطه معنادار مماری وجود
داشت(.)p< 4/41

±

نتيجه گيري

عالئم بالیني و مزمایشياهي رایج بیماران در این مطالعه با سایر مطالعههاا هامخاواني دارد هرنناد ،میاانيین
شمارش پالكت در سنین باالی  2سال از میانيین شمارش پالكت در بیماران زیر 2سال كمتر است .هم نناین
از مقایسه بین زیرگروههای  B cellو  T cellمشخص شد كه  T cellلوسمي به طور معناداری باا هموگلاوبین
پایینتری همراه است.
كلمات كليدي :لوسمي ،هموگلوبین ،لوسمي لنفوبالستیک حاد

تاريخ دريافت99/21/9 :
تاريخ پذيرش99/7/03 :
 -2فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان ـ استاديار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ـ سنندج ـ ايران
 -1مؤلف مسئول :دستیار تخصصی کودکان ـ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ـ سنندج ـ ايران ـ کد پستی9927997927 :
 -0فوق تخصص غدد کودکان ـ استاديار دانشگاه علوم پزشکی کردستان ـ سنندج ـ ايران
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فراوانی عالئم بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد

برهان مرادويسی و همکاران

عالئم کودکان در لوسمی لنفوبالستیک حاد
مقدمه

لوسمی يکی از شايعترين بـدییمیهـای دوران کـودکی
است که حدود  03کودك در هـر میلیـون کـودك زيـر 29
سال را مبتال مـیکنـد لوسـمی لنفوبالسـتیک حـاد( Acute
 ،)Lymphoblastic Leukemia = ALLحدود  %79اين موارد
از لوسمی را شامل می شود با توجه به شايع بودن لوسـمی
در کودکان ،تشخیص سريعتر بیمـاری و شناسـايی عاليـم
بالینی و آزمايشگاهی اولیه همچنان مورد توجه قرار دارد

مغز استخوان %93 ،بیمـاران  ALLنـو  %9 ، L1نـو ، L2
 %1نـــو  L3و  %0نـــو  L1+ L2بودنـــد در بررســـی
ايمونوفنوتیـ  %93 ،بیمـاران  %1 ، preB cell Allسـلول B
بالغ و  T cell All %08بودنـد تمـام يافتـههـا مشـابه سـاير
مطاليهها بوده و تنها تفاو  ،شیو باالتر  Tcell Allدر اين

 ALLبر اساس رده سلولی به رده  Tيا  Bتقسیم میشود
اوج بروز  ALLدر  1تا  9سالگی بوده و در پسران بیشتر از
دیتران میباشد به یصوص  ALLسلول  Tکه بـا غلبـه در
جنس مذکر همراه است عالئم و نشانههـای لوسـمیهـای
حاد با ارتشاح سـلولهـای لوسـمی در بافـتهـای ببیيـی

بیماران بوده است( .)0در يک مطاليـه ديگـر در کشـور بـر
روی  99کودك دارای لوسمی حاد لنفوبالسـتیک صـفر تـا
 20سال شامل  00بیمار پسر و  11بیمـار دیتـر کـه ازنظـر
سنی به سه گروه زير يک سال( 2 ،)%0تا  23سال ( )%79و
بــاالی  23ســال( )%12تقســیم شــده بودنــد و بــر اســاس
فلوسیتومتری  %03ايمنوفنوتی  B cellو %93ايمنوفنوتیـ
 T cellداشتند ،عالئم بالینی به شرح زير بـود :اسـپلنومگالی
 ، %09/7هپاتومگـــالی  ، %00/9آدنوپـــاتی  ، %19تـــوده
مدياستن  %0/9و گرفتاری سیستم عصبی مرکـزی در %9/0
موارد شمارش گلبول سـفید در  %83/0کمتـر از  93333و
در  %29/9بیشتر از  93333بود شمارش پالکت در %72/0
کمتــر از  233333و در  %18/9بیشــتر و مســاوی 233333
بود مقدار هموگلوبین در  %70موارد کمتر از  23و در %17
بیشتر از  23بـوده و مقـدار  LDHدر  %00مـوارد کمتـر از
 833بوده است()0
با توجه به اين کـه در کشـور مـا نیـز ماننـد تمـام دنیـا
لوسمی شايعترين بدییمی گروه سنی ابفال میباشد ،نیـاز
به بررسی تمام زوايـای بیمـاری در بـین بیمـاران کشـور و
منابق مختلف امری مفید به نظر میرسد تـا بـا اسـتفاده از
ابالعا مذکور ،بتوان روند تشخیص بـه هنگـام و درمـان
مناسب را در بیماران منابق مختلف ارتقا بخشید هـد از
اين مطاليه ،بررسی فراوانی يافتههای بالینی و آزمايشـگاهی
کودکان مبتال به لوسمی مراجيهکننده بـه بیمارسـتان بيثـت
سنندج و بررسی تفاو های احتمالی میـان ايـن مطاليـه و
ساير مطاليهها بود

ارتباط دارند و موجب بروز نارسايی مغز استخوان (آنمی ـ
نـــوتروپنی يـــا ترومبوســـیتوپنی) يـــا ارتشـــاح بـــافتی
ایتصاصی(گره های لنفاوی ،کبـد ،بحـال ،مغـز اسـتخوان،
پوست يا بیضهها) میشوند عالئـم شـايع عبـار از تـب،
رنگ پريدگی ،پتشی يا اکیموز ،لتـارژی ،احسـاس کسـالت،
بیاشتهايی ،درد استخوان يا مفاصل میباشد مياينـه بـالینی
بهبـور شـاييی وجـود لنفادنوپـاتی و هپاتواسـپلنومگالی را
نشان می دهد و درگیری عالمت دار دستگاه عصبی مرکـزی
در هنگام بروز لوسمی حاد نادر است بیضه بهعنوان محـل
یارج مدوالری شايع  ALLبه شمار میرود که به صـور
بزرگ شدن بدون درد يک يا دو بیضه ممکـن اسـت ديـده
شود تشخیص لوسمی حاد بـر اسـاس يـافتن سـلولهـای
بالست نابالغ در اسمیریون محیطـی اسـت کـه فـوراي بايـد
برای تايیـد تشـخیص ،آسپیراسـیون مغـز اسـتخوان ان ـام
شود()2 ،1
در يک مطاليه ان ام شده درکشورمان ،درصـد فراوانـی
عالئم بالینی نیز به شرح زير بوده است :تب  ،%98ضيف و
بی حالی  ،%92رنگ پريدگی  ،%90عالئـم یـونريزیدهنـده
 ،%09درگیری سیستم اسکلتی  ،%00مشکال
مشکال

تنفسی ،%20

گوارشی  ،%00بزرگی کبد  ، %90بزرگـی بحـال

 ،%90هپاتواسپلنومگالی  ،%08درگیری غـدد لنفـاوی ،% 07
درگیری سیستـم عصبـی مـرکزی  %9و درگیری اولیه
پوست ،کلیـه و بیضههـا ديده نشده است آنمی در بیش از
181
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 %93بیماران مشاهده شده و  %03از آنها هموگلوبین کمتر
از  7داشتند  %08بیماران شـمارش گلبـول سـفید کمتـر از
 23333داشتند و در  %10موارد شمارش گلبول سـفید بـین
 23333 - 93333و در  %18موارد شـمارش گلبـول سـفید
بیشتر از  93333بود  %82بیماران ،شمارش پالکت کمتر از
 233333داشتند در بررسی مورفولوژی سـلول بـدییم در

دوره  ،20شماره  ،0زمستان 99
مواد و روشها

استفاده شد

در اين مطاليه مقطيی ،پرونده کلیه بیمارانی که با عالئم

از م مو  80بیمار مورد مطاليه 99 ،نفر( )%99/9پسر و

تشخیص لوسمی برای آنها قطيی شده بود ،مورد بررسـی

 19نفر( )%00/9دیتر بودند

قــرار گرفــت تشــخیص قطيــی بیمــاران بــا آزمــايش

میانگین سنی و انحرا

ميیار آنـان  9/20 ± 0/08سـال

فلوسیتومتری نمونه مغز استخوان و تمامی آنها توسط يک
آزمايشــگاه واحــد(پاتولوژی آزمايشــگاه بیمارســتان فــوق

بود و  90نفر( )%70/8از افراد مورد مطاليه در زمان مراجيه
تب داشتند  %78/9از افراد مورد مطاليه ضيف و بیحـالی

تخصصی کودکان سربانی محک تهران) ان ـام شـد کلیـه

و  %00/9از آنها رنگ پريـدگی داشـتند  01بیمـار()%93

اين بیماران شامل عوامل دموگرافیکی مثل سـن،

دارای عالئم یونريزی دهنده بودند کـه شـايعتـرين آنهـا

جنس ،عالئم بالینی ،يافتههای آزمايشگاهی ،نو لوسـمی و

پتشی بـود  28بیمـار( )%12/0از افـراد موردمطاليـه پتشـی

نو ايمونوفنوتی جمـعآوری و ثبـت شـد دادههـای ايـن
مطاليه وارد نـرمافـزار  STATA-11شـد اهـدا توصـیفی

داشتند  13نفر( )%10/8از افراد موردمطاليه عالئـم تنفسـی
را داشــتند  08نفــر( )%09/0از افــراد مــورد مطاليــه درد

ميیارها

درد انـدام يـا کمـر ککـر کردنـد

مشخصا

کمی با محاسبه تيداد ،درصد ،میانگینها و انحرا
محاسبه شد اهدا

استخوانی را بـه صـور

توصیفی کیفی با محاسبه نسبت هـا بـه

هپاتواسپلنومگالی در  02نفـر( )%08/8و لنفادنوپـاتی در 19

همراه فاصله ابمینان محاسبه شد در آنالیز تک متغیره برای
اهدا تحلیلی کمی با توجه به نرمال بودن توزيع متغیرهـا

نفــر( )%19/8از افــراد مــورد مطاليــه ديــده شــد  9نفــر
( )%23/7از افــراد مــورد مطاليــه درگیــری سیســتم عصــبی

کیفــی از آزمــون کــایدو

تشنـج ،يــک

از آزمــون  t-testو بــرای اهــدا

داشتنـد کـه  7مـورد ( )%8/0بـــه صـور

جدول  :4ممار توصیفي تغییرات هموگلوبین ،شمارش گلبول سفید ،پالكت و تغییرات مزمایشهای كبدی در افراد مورد مطالعه
میانيین(انحراف معیار)

فاصله اطمینان

متغیر

)0/20( 9/9
)22799( 9027
)201782( 201971

()9/1-23/9
()0008-9020
()238009-290801

SGOT

)01( 01/9

()19/9-02/2

SGPT

)290/9( 99/0

()00/0-99

هموگلوبین()gr/dL
تيداد گلبول سفید()WBC × 23 /mL
تيداد پالکت()PLT × 230
0

آزمايشهای کبدی ()unit/L

جدول  :8فراواني انواع ایمونوفنوتیپ در افراد مورد

مطالعه*

ایمونوفنوتیپ

فراواني(نفر)

درصد()%

B-cell

1
20

1/0
29/9

Pre B-cell All
Early Pre B-cell All

07
11

99/3
19/1

جمع

80

233/3

T-cell

* مارکرهای مورد استفاده زير گروه  T cellشامل  CD2 ، CD3 ، CD5 ، CD7میباشد
* مارکرهای مورد استفاده زير گروه  B cellشامل  CD19 ، CD20 ، CD21میباشد
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بالینی مشکوك به لوسمی بستری و توسط فـوق تخصـص
یون کودکان از آنهـا نمونـه مغـز اسـتخوان تهیـه شـده و

يافتهها

عالئم کودکان در لوسمی لنفوبالستیک حاد

مورد( )%2/1بـه صـور

سـردرد و يـک مـورد( )%2/1بـه

ايمونوفنوتیــ  ،هموگلــوبین و هماتوکريــت پــايینتــر بــا

سرگی ه بود  8نفر( )%9/9از افـراد مـورد مطاليـه

 Tرابطه مينادار آماری داشت()p< 3/39

ايمونوفنوتی

cell

درگیری پوستی و يک مـورد( )%0از پسـران مـورد مطاليـه

(نو آزمايش به کار رفته  t testبود)(جـدول .)0هـم چنـین

درگیری بیضه داشتند نتايج مطاليه حاضر نشان داد کـه در
 %89/9بیماران ،هموگلـوبین در حـد کمتـر از  8بـود هـم

میزان اسید اوريک در  T cell ALLکمتر از  B cell ALLبـود
که البته ازنظر آماری مينادار نبود در بررسی همراهی عالئم

چنین  WBCدر  %80/0از افراد مورد مطاليه در حـد  23تـا

آزمايشگاهی با جنس رابطه مينادار آماری وجـود نداشـت

 93هزار و در  %0/8بیشـتر از  93هـزار بـود در یصـوص

در گروههای سنی مختلـف بـا اسـتفاده از  ، t-testمیـانگین

پالکت نیز در  %07/9سطح پالکت کمتر از  233هـزار بـود

شمارش پالکت در گروه سنی بـاالی  8سـال (بـا میـانگین

(جدول  .)2هم چنین  %99از افراد مـورد مطاليـه لوسـمی
نو  Pre B-cell Allبودند(جدول .)1

شمارش پالکت  )79889/0در مقايسـه بـا سـن کمتـر از 8
سال(با میانگین شمارش پالکت  ،)200029/0رابطه مينا دار
آماری وجود داشت(() p< 3/39جدول )0

در بررســی همراهــی عالئــم آزمايشــگاهی بــا نــو

جدول  :3مقایسه عالئم مزمایشياهي با نوع ایمونوفنوتیپ
متغیر/ایمونوفنوتیپ

هموگلوبین

هماتوکريت

گلبول سفید

پالکت

اسید اوريک

SGOT

SGPT

میانيین

انحراف معیار

Bcell

22/31

1/39

Tcell

8/81

1/78

Bcell

00/99

9/99

Tcell

19/88

8/92

Bcell

0979/01

0009/99

Tcell

8289/79

9080/98

Bcell

278120/1

200079/3

Tcell

139333/3

180879/9

Bcell

29/37

9/73

Tcell

23/20

0/72

Bcell

17/12

2087

Tcell

19/97

29/71

Bcell

01/93

07/27

Tcell

12/97

22/07

Bcell

997/33

090/02

Tcell

001/18

102/70

LDH

180

T

df

p

1/39

3/39

1/209

3/30

2/909

3/39

3/79

3/038
29
1/39

3/109

3/39

3/38

2/20

3/19

2/32

3/01
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صور
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دوره  ،20شماره  ،0زمستان 99
جدول  :1مقایسه عالئم مزمایشياهي با گروههای سني افراد مورد مطالعه

هماتوکريت
گلبول سفید
پالکت
اسید اوريک
SGOT

SGPT

LDH

کمتر از  8سال

9/79

1/90

بیشتر از  8سال

23/09

0/72

کمتر از  8سال

19/90

9/77

بیشتر از  8سال

02/70

21/19

کمتر از  8سال

9998/1

21790/8

بیشتر از  8سال

9190/1

8879/9

کمتر از  8سال

290090/0

200029/0

بیشتر از  8سال

79889/0

70001/8

کمتر از  8سال

20/20

9/70

بیشتر از  8سال

29/99

9/93

کمتر از  8سال

0002

00/90

بیشتر از  8سال

18/93

11/01

کمتر از  8سال

09/31

03/00

بیشتر از  8سال

08/20

09/09

کمتر از  8سال

781/79

780/72

بیشتر از  8سال

902/90

099/99

بحث

در مطاليه حاضر  %99/9از افـراد مـورد مطاليـه پسـر و
 %00/9آنها دیتر بودند اين يافته با نتايج مطاليه فرهنگـی
و همکاران کـه در آن مطاليـه  90بیمـار پسـر و  07بیمـار
دیتر بودند ،همخوانی و مطابقت داشت()0
نتايج مطاليه حاضر نشـان داد کـه در اکثـر افـراد مـورد
مطاليه ،میزان هموگلوبین کمتر از  WBC ، 8در حد  23تـا

3/799

3/00

2/300

3/03

3/23

3/91

1/19

3/31
82

2/93

3/39

3/98

3/09

3/89

3/09

3/78

3/00

يافته ديگر مطاليه حاضر در مـورد ضـيف و بـیحـالی
است که در  %78/9از افراد مورد پژوهش ديده شد ،در اکثر
مطاليهها نیز از عالئم شايع لوسمی به ضيف و بیحـالی و
یستگی اشاره شده است در مطاليه جمشیدی و همکـاران
که به بررسی  8ساله بدییمیهای یونی در بیمارستان دکتر
بهشتی زن ان پردایته بودند نیز ضيف و بیحالی به عنوان
عالمت شايع در  %79بیماران ثبت شده است که نتايج ايـن

 93هزار و پالکت در  %91/0افراد بیش از  233هـزار بـود،

مطاليه نیز با مطاليه مذکور هم راستا میباشـد ايـن عالئـم

که اين عالئم آزمايشگاهی با توجه بـه ماهیـت بیمـاری در

بالینی با توجه بـه ترشـح سـايتوکاينهـای التهـابی توسـط
بالستها قابل توجیه است()21

رده اريترويیــد قابــلانتظــار اســت ايــن يافتــههــا بــا اکثــر

در مطاليه حاضر رنگپريدگی تنها در  %00/9افراد مورد

درگیری مغز استخوان و تأثیر آن بر تکثیـر بالسـت و مهـار
مطاليههای ان امشده همیوانی دارد()0-23
در اين مطاليه همچنین در  %70/8از افراد مورد مطاليـه

مطاليه ديده شد هرچند اين يافته با يافته های مطاليهای که
توسط همتيار و حاجی نقدی ان امشـده متفـاو

اسـت

سابقه تب ديده شد که اين يافته با نتايج مطاليـه زامبـری و

مطاليه فوق به مقايسه فراوانـی سـنی ،جنسـی و تظـاهرا
بالینی در کودکـان مبـتال بـه لوسـمی حـاد لنفوبالسـتیک و

بیماران با لوسمی ،عالئمی ماننـد تـب و یسـتگی داشـتند

لوســمی حــاد میلوســیتیک پردایتــه و رنــگپريــدگی را

هماهنگ میباشد()22

شايعترين تظاهر در بیماران ميرفی کرده است()20

همکاران که در سال  1320بـه چـار رسـیده و دوسـوم از
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میشود و در اکثر مطاليهها نیز به آن اشـاره شـده اسـت(،1

درگیری یود مغز اسـتخوان ،آنمـی ناشـی از بیمـاریهـای

 )2در مطاليه حاضـر نیـز سـرفه و یلـط در  %28/2افـراد

مزمن ،همولیز ،سرکوب مغز استخوان به دنبال کمـوتراپی و

مورد مطاليه ديده شد
در مطاليه حاضر هپاتواسـپلنومگالی در  %08/8از افـراد

کمبود اريتروپويتین به دنبال آسیب کلیه ناشی از کمـوتراپی
باشد در مطاليه حاضر آنمی در  %93/7افراد مورد مطاليـه

مورد مطاليه ديده شد مالکول و همکاران در مطاليهای کـه

ديده شد که با توجه به ماهیت بیماری در اکثر مطاليهها نیز

بــه بررســی ســربان در کودکــان پردایتــه بودنــد ،در %03

اين يافته تايید شده است()20-29

بیماران اسپلنومگالی و  %19هپاتومگالی را ثبت کرده بودنـد

بیضهها از ديگر مکانهای درگیری یارج استخوانی برای

که اين يافته در یصوص فراوانی کلی هپاتواسپلنومگالی در
حد  %93ککر شده است و مشابه مطاليه حاضر است()20

 ALLمیباشند و بزرگـی بـدون درد يـک يـا هـردو بیضـه
ممکن است در اين بیماران ديده شود( )2در مطاليه حاضر
نیز درگیری بیضه در  %0پسران مورد مطاليه ديده شد

در مطاليــه حاضــر لنفادنوپــاتی در  %19/8افــراد مــورد
مطاليه ديده شد ،در مطاليهای ديگر نیز که توسط پیيـوآ و

نتی ه ديگـر مطاليـه حاضـر در بررسـی ارتبـاط عالئـم

همکاران به بررسـی لوسـمی لنفوبالسـتیک حـاد پردایتـه
بودند ،لنفادنوپاتی در  %10/9افراد مورد مطاليه ديده شد که

آزمايشگاهی و نـو ايمونوفنوتیـ لوسـمی نشـان داد کـه
ارتبــاط مينـاداری بــین میــزان هموگلــوبین و هماتوکريــت
پايینتر با ايمونوفنوتی

مشابه مطاليه حاضر میباشـد ،امـا در مطاليـه همـتيـار و
حاجی نقدی ،لنفادنوپاتی در  %91/9مـوارد ديـده شـد کـه

 T cellوجود دارد()p< 3/39

نتايج مطاليه حاضر هم چنین نشان داد که میزان پالکت

بیشتر از مطاليه اییر میباشد()20 ،29

با گروه سنی رابطه مينادار آمـاری دارد( )p< 3/39بـه ايـن

بیشترين درگیری عصبی در اين مطاليه تنها در کمتـر از
 %23/7افراد مورد مطاليه ديده شد پیيوآ و همکـاران نیـز

شکل که میزان افت پالکت در گروه سنی بیشـتر از  8سـال
به بور مينا داری بیشتر از گروه زير  8سال است که به نظر

در مطاليه یود اشاره میکنند که درگیری عصبی در بیماران

يافته جديدی میرسد

مبتال بـه لوسـمی نـادر اسـت( )29هـم چنـین در مطاليـه

نتيجهگيري

اکرمیپور و همکاران که به بررسی  9ساله کودکان مبتال بـه
لوسمی حاد میلوئیدی در بیمارستان شفای اهـواز پردایتـه

بالینی و آزمايشگاهی رايج بیماران در اين مطاليـه بـا سـاير

بودند ،به درگیـری کمتـر از  %9/0سیسـتم عصـبی در ايـن

مطاليه ها همخوانی دارد هر چند دو يافته ديگر اين مطاليه،

بیماران اشاره شده است()29

پايین تر بودن میانگین شمارش پالکت در سنین بـاالتر از 8
سال و هم چنین پايین تر بودن میـزان هموگلـوبین در زيـر

در يک جمعبندی میتوان نتی ه گرفت که در کل عالئـم

آنمی در کودکان مساله ای بسـیار جـدی اسـت کـه بـر
کیفیت زندگی آنها تأثیر به سزايی مـی گـذارد( )27آنمـی

گروه  T cellنسبت به  B cellاست
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سرفه و یلط از ديگر عالئمی است که در لوسمی ديده

ممکن است ناشـی از لوسـمی يـا علـل متفـاوتی از جملـه

99  زمستان،0  شماره،20 دوره
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Prevalence of clinical and paraclinical features of leukemia
among children with acute lymphoblastic leukemia
in Sanandaj Besat Hospital, 2008- 2013
Moradveisi B.1, Yazdanifard P.1, Fathollahpour A.1
1

Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran

Abstract
Background and Objectives
One of the most common childhood malignancies is leukemia with prevalance of 40 per
million among children aged under 15. This study aimed to determine the prevalence of
clinical and paraclinical features of leukemia among children aged under 15 with acute
lymphoblastic leukemia.
Materials and Methods
In this cross-sectional analysis of hospital records, clinical and paraclinical features of patients
admitted to Besat Hospital during 2006-2012 were reviewed. Data were analyzed by Stata
(version 11) software. 2 test and t-test were used.
Results
Of the total study population (84 cases), 65.5% were male and 34.5% were female. The mean
age was 6.13 ± 4/48 years. The most common clinical feauture was lethargy (78.6%) followed
by history of fever (73.8%), pallor (34.5%), lymphadenopathy (29.8%), anemia (60.7%) and
hepatosplenomegaly (48.8%). There was a significant correlation between T cell leukemia and
lower hemoglobin level, and likewise with lower platelet count in children more than 8 years
of age (p < 0.05).
Conclusions
This study revealed lethargy as the most common clinical feature in our study population. As
well it showed a significant correlation between lower platelet count and age (above 8 years
old); the same true between lower hemoglobin level and T cell leukemia.
Key words: Leukemia, Hemoglobin, ALL (Acute lymphoblastic leukemia)
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