
 درمان  

  درمان جهت فروکش کردن بيماري:

اولين مرحلة درمان است. هدف اين مرحله، از بين برردن             

سلول هاي سرطاني در خون و  مغز استروروان اسرت.برا             

 انجام اين مرحله، سرطان وارد وضعيت بهبودي مي شود.

  درمان پس از فروکش کردن بيماري:

دومين مرحلة درمان است و وقتي آغاز مي شود که سررطران               

خون در وضعيت فروکش قرار دارد. هردف درمران  رز از                

فروکش کردن بيماري نابودي سلول هاي سرطاني باقيمرانرد           

اي است که فعالً فعال نيستند، امرا احرترمراًو دوبرار  رشرد                       

 مي کنند.

  شيمي درماني 

هاي درمان سرطان است که در        شيمي درماني يکي از شيو     

هاي سرطاني  يرا       آن از دارو  براي متوقف کردن رشد سلول        

ها يا با متوقف کردن روند تقسيم شدنشان          نابودي اين سلول  

 کنند. استفاد  مي
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 واحدآموزش همگاني

  
 1041041041آخرین تاریخ بازنگری:

 

 پرتو درمانی 

هاي ايکز با انرژي باو يا تشعشعرا  دير رر            که در آن از اشعه    

هاي سرطاني با جلوگيري از رشرد آنرهرا               جهت نابودي  سلول   

 کنند.   استفاد  مي

 هاي بنيادي شيمی درمانی همراه با پيوند سلول 

هراي بررنريرادي، روشري اسرت کره در                                                     ريرونرد سرلرول       

ساز، که برر اررر         هاي خون   آن  شيمي درماني و جاي زيني سلول      

هاي بنيرادي     شود. سلول   روند، انجام مي    درمان سرطان از بين مي    

هاي خوني نابالغ( را از خون يا مغز استووان بيمار يا فررد                )سلول

کنند.  ز از به  ايان رسيدن        اهدا کنند  جدا، منجمد و ذخير  مي      

کرنرنرد.                           هاي بنيادي را به بيمار تزريق مري  شيمي درماني، سلول 

هاي خرونري       هاي بنيادي تزريق شد  تبديل به سلول        اين سلول 

 کنند. شوند و آنها را ترميم مي بدن بيمار مي

 منابع:

 برونر.سودارث،  رستاري در سرطان 

 وکمن.سورنسن،  رستاري در سرطان 

 

 

 



 مقدمه:
مغز استووان ماد  نرم اسفنجي در مرکز استووان است.  مغز 

استووان سلولهاي ابتدائي به نام سلرولرهراي برنريرادي را                         

مي سازد که از آنها انواع سلولهاي خوني به وجود مي آيرنرد              

 هر يک وظيفة خاصي بر عهد  دارند:که 

 هاي سفيد با عفونت مقابله  مي کنند..         گلبول

 رسانند.         هاي بدن اکسيژن مي         هاي قرمز به تمام بافت گلبو

 کتها موجب لوته شدن خو ن و مهار خونريزي ميشوند.  ال

 دسته تقسيم مي شوند:  2. سلولهاي سفيد خوني به 

 ر سلولهاي لنفوئيد 

 ر سلولهاي ميلوئيد 

لوسمي حاد لنفو بالستيک، سرطان سلولهاي سفيد خرونري نروع             

هاي لوسمي، سلولهاي غيرطبيعي هستنرد        لنفوئيد مي باشد. سلول   

در . توانند  کارهاي سلولهاي خوني طبيعي را انجام دهنرد           که نمي 

هاي سرفريرد خرون               هاي   غيرنرمال ، همان سلول   سلولواقع اين   

ها  بره بردن        ناا بالغ مي کنند که  نمي توانند  در  مبارز   با عفونت          

 .کمک  کنند.

 
 

 لوسمی حاد لنفو بالستيک  الئم ع -

  تب 

  خست ي 

  عفونتهاي مکرر 

    متورم يا دردناک شدن غدد لنفاوي، کبد يا طحال 

  رنگ  ريدگي 

  خونريزي يا کبودي آسان 

  ايجاد نقاط قرمز کوچک روي  وست بدن 

 درد مفاصل 

 راههاي تشخيص  

 معاينة فيزيکی -

معاينه اي است بدني به منظور جستجوي نشانه هاي بيماري، 

 مانندغد  يا هر نشانة دي ري که به نظر غيرطبيعي مي آيد. 

 

 

 
 

 

 

 سابقة پزشکی:  -

سابقة عاد  هاي مربوط به سالمتي، بيماري هاي گذشتره و            

 درمان هاي آنها را هم از بيمار مي گيرند.  

 آزمايش هاي شمارش کامل سلول هاي خونی -

 فرايندي که طي آن از خون نمونه مي گيرند:

 تعداد گلبول هاي قرمز 

  تعداد گلبول هاي سفيد 

 الکت ها  

 آزمايش خون محيطی -

هراي برالرسرت، ترعرداد و                                      فرايندي که طي آن سرلرول        

گونه هاي  گلبول هاي سفيد، تعداد  الکت ها و ترغريريررا                 

 ظاهري را در سلول هاي خوني بررسي مي کنند. 

 آسپيراسيون و نمونه برداري مغز استخوان:  -

برداشتن مغز استووان، خون و قطعة کوچکي از اسرتروروان، برا               

استفاد  از سرن ي در استووان ل ن يا استووان جنرا  سريرنره،               

آسيب شناس مغز استووان، خون و استووان را  به منظور يافترن             

 کند.   سلول هاي غيرطبيعي بررسي ميکروسکو ي مي


