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ਿਲਊਕਮੇੀਆ 

ਿਲਊਕੇਿਮਆ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਅਤੇ ਬੱਲਡ ਸੈ�ਲ� ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਹ�ਗਕ�ਗ ਿਵੱਚ ਇਕ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਕ�ਸਰ 

ਕਾਤਲ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 500 ਨਵ� ਕੇਸ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।ਹੋਰ ਕ�ਸਰ� ਦੀ 

ਤਰ�� ਹੀ, ਿਲਊਕੇਿਮਆ ਦੋਨ�  ਪ�ੌਡ਼� ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਐਪਰ ਇਹ ਪ�ੌਡ਼� ਲੋਕ� ਦੀ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। 

 ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਰ 

ਸਭ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਹੈ। ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਪ�ਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਹੈ।ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼� ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 

ਇਲਾਜ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ 

ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 

  

1. ਿਲਊਕੇਿਮਆ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਤਰ�� ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈ�ਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਸੈ�ਲ, ਪਲੇਟਲੇਟ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਬਲੱਡ 

ਸੈ�ਲ। ਇਹ ਸਭ ਬੋਨ ਨਾਰੋ ਿਵੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈ�ਲ� ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ 

ਸਟੈਮ ਸੈ�ਲ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਪਿਕਆਈ ਬਲੱਡ ਸੈ�ਲ� ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ� ਖ਼ੂਨ ਦੇ 

ਸੈ�ਲ� ਪਿਰਪੱਕ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਖ਼ੂਨ ਿਵੱਚ ਘੁੰ ਮਦੇ ਹਨ। 

ਿਲਊਕੇਿਮਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਜ� ਦੋਨ�  ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਬਲੱਡ ਿਵੱਚ ਸਫੇਦ 

ਬਲੱਡ ਸੈ�ਲ� ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਿਵਕਾਸ ਜ� ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਫੇਦ ਬਲੱਡ ਸੈਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ 

ਿਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਲਊਕੇਿਮਆ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਨੀਕਲ 

ਪ�ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੈ�ਲ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

•ਐਕਊਟ ਮਾਈਲੋਬਲਾਸਿਟਕ ਿਲਊਕਮੇਨੀਆ (ਏ.ਐ�ਮ.ਐਲ.): ਅਪ�ੌੜ� ਮਾਈਲੋਇਡ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਸੈ�ਲ� 

ਦਾ ਕ�ਸਰ। ਇਹ ਿਜਆਦਾਤਰ ਪ�ੌੜ� ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਹੈ।ਇਨ� � ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ� ਦੀ ਿਵਕਾਸ 
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ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੈ�ਲ� ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀਆਂ 

ਹਨ। ਮਰੀਜ਼� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ (ਿਜਵ� ਅਨੀਮੀਆ, ਘੱਟ ਸਫੇਦ 

ਖੂਨ ਦੀ ਸੈ�ਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗ, ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ 

ਿਨਕਲਣਾ)। 

•ਗੰਭੀਰ ਿਲਮਫੋਬਲਾਸਿਟਕ ਿਲਊਕੇਿਮਆ (ਸਭ) (ਏਐਲਐਲ): ਅਪ�ੌੜ� ਿਲਮਫੋਇਡ ਸੈਲ ਦਾ ਕ�ਸਰ। 

ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾਸਭ ਤ� ਆਮ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਬਲਕੁਲ ਏ.ਐ�ਮ.ਐ�ਲ. ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। 

•ਗੰਭੀਰ ਮਾਈਓਲੋਇਡ ਿਲਊਕੇਿਮਆ (CML): ਮਾਈਓਲੋਇਡ ਸੈ�ਲ� ਦਾ ਕ�ਸਰ ਿਫਲੇਡੇਲਿਫਆ ਕ�ੋਮੋਸੋਮ 

ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ੌੜ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਇਹ ਿਜਆਦਾਤਰ ਪ�ੌੜ� ਲੋਕ� 

ਿਵੱਚ ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੈ◌ੈ◌ੱਲ ਹੋਰ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ 

ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 

ਿਵੱਚ, ਸਪਲੈਿਨਕ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸੈਲ� ਦਾ ਬਣਨਾ 

ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

•ਗੰਭੀਰ ਿਲਮਫੋਸਾਈਿਟਕ ਿਲਊਕੇਿਮਆ (CLL): ਪੱਕੀ ਿਲਮਫੋਇਡ ਸੈ�ਲ� ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਜਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ� (> 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  

  

2. ਿਲਉਕੇਮੀਆਂ ਦ ੇਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਿਲਊਕੇਿਮਆ ਹੋਣ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸਮਝ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਿਲਊਕੇਿਮਆ ਦੇ 

ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੋਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮੈਰੋ ਿਵੱਚ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੈ�ਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ, ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਜੀਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜ ੋਇਹ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ�� ਸੈ�ਲ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ 

ਗੁਣਾਤਮਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ।ਿਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਸੈ�ਲ ਿਕ� ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਿਵਚ, ਿਜਆਦਾਤਰ 
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ਮਰੀਜ� ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਜੋਖਮ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:  

•ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ (ਿਜਵ� ਿਕ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਪ�ਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੇ 

ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਲੋਕ) 

•ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਣਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬ�ਜੀਨ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਤ� 

ਪਿਹਲਾ) 

ਕੁਝ ਜੈਨ� ਿਟਕ ਰੋਗ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਾਊਨ ਿਸੰਡਰੋਮ) 

•ਉਮਰ: ਏਐਮਐਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਐ�ਲ.ਐ�ਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਹੈ 

  

3. ਕੀ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਦ ੇਲੱਛਣ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਗੰਭੀਰ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੰਭੀਰ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਦਾ 

ਿਵਕਾਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੂਨ ਵਿਹਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕ�ਮਣ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਗੰਭੀਰ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� 

ਿਦੰਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨ� ਮੀ ਆਮ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੌਰਾਨ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਐਲਐਲ 

ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਿਲੰਫ ਨ� ਡ ਵੱਧਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਿਜਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨ� ਮੀ 

ਜ�ਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਜੇ ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਜ�ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 

-ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਥਕ ਜਾਣਾ  
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- ਵਜਨ ਦੀ ਕਮੀ 

- ਭੁੱ ਖ ਦੀ ਕਮੀ 

- ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ 

- ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੁਖ਼ਾਰ 

- ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕ�ਮਣ ਹੋਨਾ 

- ਿਲੰਫ ਨ� ਡ ਦਾ ਵੱਧਣਾ 

- ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵੱਗਣਾ (ਿਜਵ� ਮੁੜ ਮੁੜ ਨੱਕ ਦਾ ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ / ਮਸੂਡੇ਼ ਤ� ਖੂਨ ਿਨਕਲਣਾ) 

  

4. ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤ ੇਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱ਼ਕ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਚ� ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਨ: 

ਮੁਕੰਮਲ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ�ਚ: ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੈ�ਲ, ਪਲੇਟਲੇਟ ਸਫੇਦ 

ਸੈ�ਲ ਅਤੇ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਸੈ�ਲ� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  

ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਓਪਸੀ: ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਓਪਸੀ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਅਤੇ ਹੱਡੀ 

ਦਾ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਪੱੁਠ�  ਦੀ ਹੱਡੀ ਤ� ਸੁਈ ਂ

ਰਾਹ� ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਬਸਤਰ 'ਤੇ ਲੋਕਲ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕੇ 

ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਿਮੰਟ ਦਾ ਸਮ� ਲਗਦਾ ਹੈ।ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਇਸ ਨਮੂਨ�  ਦਾ 

ਮੂਲ�ਕਰਣ ਪੈਥਲਾਿਜਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਸੈ�ਲ� ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ, 

ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਿਨਦਾਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ 

ਨੰੂ ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਿਸੱਧਾ ਲੇਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਕ�ੋਮੋਸੋਮ ਜ� ਮੋਲੀਿਕਊਲਰ ਟੈਸਿਟੰਗ: ਇਹ ਸਪੇਸ਼ਲ ਟੈਸਿਟੰਗ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਬਲੱਡ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਬਲੱਡ 
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ਨਮੂਨ�  ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ�  ਕੀਤਾ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕ�ੋਮੋਸੋਮ, ਡੀਐਨਏ ਜ� ਿਟਊਮਰ 

ਮਾਰਕਰ� ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ� ਜੋ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ।  

ਿਲੰਫ ਨ� ਡ ਬਾਓਪਸੀ: ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਹੇਠ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਿਜਆ ਿਟਸੂ਼ ਦਾ ਟੁਕਡ਼ਾ 

ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਐਲਐਲ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਇਮੇਿਜੰਗ ਅਿਧਐਨ (ਿਜਵ� ਪੋਸੀਟਰੋਨ ਇਮੀਸ਼ਨ ਟੋਮੋਗ�ਾਫੀ / ਕੰਿਪਊਿਟਡ ਟੋਮੋਗ�ਾਫੀ, ਕੰਿਪਊਿਟਡ 

ਟੋਮੋਗ�ਾਫੀ): ਿਕਸੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਦੇ ਮੂਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 

(ਿਜਵ� ਿਕ ਸੀਐਲਐਲ) 

ਲੰਬਰ ਪੰਚਰ: ਕ�ਦਰੀ ਤੰਤਿਰਕਾ ਤੰਤਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗੀ। ਇਸ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਕੁਝ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਿਸੱਧਾ ਲੇਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਾਧੂ 

ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

  

5. ਿਲਊਕੇਿਮਆ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸੀਐ�ਲਐ�ਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ 

ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਿਵੱਚ, ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ ੇਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤ� ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 

ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਜ ੇਮਰੀਜ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹਨ।ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਿਵਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੱੁਖ 

ਆਧਾਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਜ� ਸਾਈਟੋਟੋਕਿਸਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕ�ਸਰ ਸੈਲ� ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 

ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਮੰੂਹ ਜ� ਿਸ਼ਰਾਵ� ਰਾਹ� ਿਦੱਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਚੋਣਵ� ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਾਧਾਰਨ ਸੈ�ਲ� ਲਈ ਵੀ ਜਿਹਰੀਲਾ 

ਹੈ।  

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਣ� ਿਵੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ: 
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i.              ਰੈਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਡਕਸ਼ਨ: ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਟੈਨਿਸਵ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ii.              ਰੈਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕਸਾਰਤਾ: ਕ�ਸਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 

ਨਾਲ ਅਗੇਤਰੇ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾ�ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਨਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 

ਘੱਟ ਪ�ਭਾਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

iii.              ਰੈਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਰੈਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਿਵੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਟਾਰਗੇਟ ਥੈਰਪੀ: ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ� ਨੰੂ ਿਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਨਾ ਜੋ ਿਲਊਕੇਮੀਆਂ ਲਈ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਹਨ। ਕ�ਸਰ ਨੰੂ 

ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚੋਣੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਸਭ ਤਰ�� ਦੇ ਿਲਊਕੇਮੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ।ਇਸ 

ਤਰ�� 'ਟਾਰਗੇਟ ਥੈਰੇਪੀ' ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਪ�ਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਹੈ। 

ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ: ਿਟਊਮਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਈ ਡੋਜ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ 

ਿਸਰਫ ਿਲਊਕੇਮੀਆ (ਿਜਵ� ਿਕ ਸੀ ਐ�ਲ ਐ�ਲ) ਦੇ ਕੁਝ ਪ�ਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਜਦ� ਿਬਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਵਸੇਸ਼ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਿਲੰਫ ਨ� ਟ ਗਰੱੁਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

ਹੈਪੇਟੋਪੀਏਿਟਕ ਸਟੈਮ ਸੈ�ਲ ਟ��ਸਪਲ�ਟੇਸ਼ਨ: ਪਿਹਲ� ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟਰ�ਸਪਲ�ਟੇਸ਼ਨ (BMT) ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵੱਚ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਵੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਹੈਪੇਟੋਪੀਏਿਟਕ ਸਟੈਮ ਸੈ�ਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਿਜਹੇ ਮਰੀਜ਼� 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੇ ਿਲਊਕੇਮੀਆ ਿਸਰਫ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 

ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

  

6. ਿਲਊਕੇਿਮਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਸੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੋਨ�  ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 

ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਮਰੀਜ� ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
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 ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਰੀਜ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:  

ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨ� ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇਤਮਾਲ ਕਰੋ: ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਵੱਖਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 

ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜ� ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼)। ਆਪਣੇ 

ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਨਾ 

ਕਰੋ।  

ਨ� ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕਰੋ: ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰੋ। ਨ� ਮੀ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ ਅਤੇ ਖ਼ੂ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ�ਚ� ਮਰੀਜ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਲਈ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 

ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਫਾਈ: ਗੰਭੀਰ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਜ� ਐਡਵ�ਸਡ ਗੰਭੀਰ ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਵਾਲੇ 

ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੰਕ�ਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਘਰ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 

ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਜ� ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ। ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਪਬਿਲਕ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ 

ਕਰੋ ਜੋ ਬੀਮਾਰ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਕੇ ਜਾਓ।  

ਖੂਨ ਿਨਕਲਣ ਤ� ਬਚਣਾ: ਘਰੇਲ ੂਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਚ ਉਿਚਤ ਨਮੀ ਰੱਖੋ ਿਕ�ਿਕ ਨੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ 

ਵਜ�ਾ ਤੇ ਘੱਟ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਕ ਤ� ਖੂਨ ਵੱਗਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਿਕ�ਿਕ ਕੱੁਝ ਆਮ ਸੱਟ� ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਖ਼ੂਨ 

ਿਨਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ: ਿਲਊਕਮੇਿਨਆ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਤਣਾਅ ਿਵੱਚ ਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜ� 

ਿਜਸ ਿਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸ� ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ� � 

ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸ� ਚੰਗਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਜਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨ� ਿਵਿਗਆਨੀ, ਚੈਪਿਲਨ ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਸਹਾਇਤਾ 

ਗਰੱੁਪ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

  

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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