
 مرحله دو

لنفوسيتهاي زيادي در خون ديده ميشوند،  غدد لنفففا،ي،           

 کبد ، طحال بزرگ شده اند. 

 مرحله سه

تعداد بسيار زيادي لنفوسيت در خفون ،وفود دارد امفا                

گلبولهاي قرمز به تعداداندک هستند ، کم خوني ايفافاد                        

مي شود. غدد لنفا،ي ، طحال ، کبد ممکن است بزرگتر از 

 حد طبيعي باشند . 

 مرحله چهار

تعداد لنفوسيتها در خون بسيار زياد ، تعداد پالکتها بسيار             

ميشود .   کم است ، که منار به کاهش انعقاد پذيري خون         

باشنفد   غدد لنفا،ي ، کبد ، طحال ممکن است بزرگ شده         

 ، تعداد گلبولهاي قرمز ممکن است کاهش نشان دهد.

 مرحله طغيان 

منظور از طغيان بيماري ، عدم پاسخ لوسمي بفه درمفان               

 مي باشد . 
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 واحدآموزش همگانی 
 1041041041آخرین تاریخ بازنگری:

 نگاهي اجمالي به روشهاي درماني 

  شيمي درماني 

 سلولهاي سرطاني  استفاده از دار،ها براي کشتن 

 پرتو درماني 

ايکس ، ساير پرتفوهفاي پفر        استفاده از مقادير زيادي اشعه    

 انرژي براي کشتن سلولهاي سرطاني 

  ايمونوگلوبولين 

 لوکوفرز 

بااستفاده از دستگاه مخصوصي خون را تصفففيفه کفرده ،               

لننفوسيتها اضافي را خارج مي کنند، اين ر،ش لفوکفوففرز           

 ناميده ميشود. 

  پيوند مغز استخوان 

وايگزين کردن مغزاستخوان بيمار با مغز استخفوان سفالفم            

 است . 

 منابع:

 بر،نر.سودارث، پرستاري در سرطان 

 الکمن.سورنسن، پرستاري در سرطان 



 مقدمه
مغز استخوان بافت اسفناي شفکفلفي اسفت کفه داخف                   

استخوانهاي بزرگ بدن قرار گرفته است ، اين بافت سازنفده           

 گلبولهاي قرمز ،گلبولهاي سفيد ، پالکتها   مي باشد . 

 هاي سفيد با عفونت مقابله  مي کنند.          گلبول

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

 کتها مووب لخته شدن خو ن ، مهار خونريزي ميشوند. پال

 لوسمي لنفوسيتي مزمن  

لوسمي لنفوسيتي مزمن بيماري است که طي آن تعداد بسيار          

زيادي از گلبولهاي سفيد مبارزه کننده بفا عفففونفت بفنفام                 

 لنفوسيت  در بدن يافت مي شوند . 

در لوسمي لنفوسيتي مزمن ر،ند رشد ، نمو لنفوسيتفهفا بفه              

درستي اناام نمي گيرد ، تعداد بسيار زيادي از آنها ساخفتفه             

مي شود . اگر چه ظاهر آنها ممکن است طبيعي به نظر آيفد               

،لي قابليت مبارزه با عفونت را آنطور که بايد داشته باشنفد ،            

 ندارند . 

 
 

 عالئم
لوسمي لنفوسيتي مزمن داراي رشد کند بوده ، معفمفوال در             

 سال به باال اتفاق مي افتد.  ٠٦افراد 

مراح  ا،ليه بيماري معمواًل بد،ن عالمت است. با گفذشفت            

 زمان عالئم بيماري شر،ع به تظاهر مي کند. 

در صورت بزرگ شدن غدد لنفا،ي، طحال   ، کبد، با بفر،ز               

خستگي مزمن ، خونريزي هايي که بفه سفادگفي اتفففاق                          

 مي افتند، بايد به پزشک مراوعه نمود. 

 

 

 

 

 

 تشخيص

 با مشاهده عالئم 

 معاينه  پزشک 

 آزمايش تعداد سلول هاي خوني 

 آزمايشات تخصصي  

 نمونه برداري از مغز استخوان 

 نمونه برداري از مغز استخوان

دراين ر،ش سوزني را ،ارد استخوان کرده ، مقدار کمي از مغز         

 استخوان را برداشت مي کنند تا آن را بررسي کنند.

بعد از اين مرحله است که پزشک ميتواند تشخيص دهد بيمار            

به چه نوعي از لوسمي مبتالست ، چه درماني را بايد انتخفا              

 نمايد.

به مرحله استقرار  بيماري، سفن بفيفمفار ،                 شانس بهبودي  

 ،ضعيت عمومي سالمتي ،ي بستگي دارد . 

 مرحله بندي بيماري 

بعد ازاينکه لوسمي لنفوسيتي مزمن تشفخفيفص داده شفد                

آزمايشات بيشتري اناام ميشود تا دريابند آيفا سفلفولفهفاي               

 سرطاني به قسمتهاي ديگر بدن انتشار يافته اند يا خير.

 مرحله يک

لنفوسيتها به تعداد زياد در خون ،وود دارند، غددلنفا،ي بزرگ          

شده اند. طحال ، کبد بزرگ نشده اند ، تعداد گلبولهاي قرمز ، 

 پالکتها طبيعي است . 


