درمان
درمان جهت فروکص کردن بيماري:
اٍليي هسحلة دزهاى اغتّ .دف ايي هسحلِ ،اش بيي برسدى
غلَل ّاي غسطاًي دز خَى ٍ هـص اغترورَاى اغرت.برا
اًجام ايي هسحلِ ،غسطاى ٍازد ٍضؼيت بْبَدي هي شَد.
 درمان پس از فروکش کردن بيماري:
دٍهيي هسحلة دزهاى اغت ٍ ٍقتي آؿاش هي شَد کِ غرسطراى
خَى دز ٍضؼيت كسٍکش قساز دازدّ .ردف دزهراى رع اش
كسٍکش کسدى بيوازي ًابَدي غلَل ّاي غسطاًي باقيوراًردُ
و دٍبرازُ زشرد
ال كؼال ًيػتٌد ،اهرا احرترورا ً
اي اغت کِ كؼ ً
هي کٌٌد.
 شيمي درماني
شيوي دزهاًي يکي اش شيَُّاي دزهاى غسطاى اغت کِ دز
آى اش دازٍ بساي هتَقق کسدى زشد غلَلّاي غسطاًي يا با
ًابَدي ايي غلَلّا يا با هتَقق کسدى زًٍد تقػين شدًشاى
اغتلادُ هيکٌٌد.

 پرتو درمانی
کِ دز آى اش اشؼِّاي ايکع با اًسضي باو يا تشؼشؼرا

دير رس

جْت ًابَدي غلَل ّاي غسطاًي با جلَگيسي اش زشرد آًرْرا
اغتلادُ هيکٌٌد.
 ضيمی درمانی همراه با پيونذ سلولهاي بنيادي

ريرًَرد غرلرَل ّراي بررٌريرادي ،زٍشري اغرت کرِ دز
آى شيوي دزهاًي ٍ جاي صيٌي غلَلّاي خَىغاش ،کِ برس اررس
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دزهاى غسطاى اش بيي هيزًٍد ،اًجام هيشَد .غلَلّاي بٌيرادي
(غلَلّاي خًَي ًابالؾ) زا اش خَى يا هـص اغتوَاى بيواز يا كرسد
اّدا کٌٌدُ جدا ،هٌجود ٍ ذخيسُ هيکٌٌد .ع اش بِ اياى زغيدى
شيوي دزهاًي ،غلَلّاي بٌيادي زا بِ بيواز تصزيق هري کرٌرٌرد.
ايي غلَلّاي بٌيادي تصزيق شدُ تبديل بِ غلَلّاي خرًَري
بدى بيواز هيشًَد ٍ آًْا زا تسهين هيکٌٌد.

منابع:
بسًٍس.غَدازث ،سغتازي دز غسطاى
وکوي.غَزًػي ،سغتازي دز غسطاى
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مقذمه:
هـص اغتوَاى هادُ ًسم اغلٌجي دز هسکص اغترورَاى اغرت.
هـصاغتوَاى غلَلْاي ابتدائي بِ ًام غلَلْاي بٌيادي زا هي
غاشد کِ اش آًْا اًَاع غلَلْاي خًَي بِ ٍجَد هي آيٌد کِ ّس
يک ٍظيلة خاصي بس ػْدُ دازًد:
گلبَلّاي غليد با ػلًَت هقابلِ هي کٌٌد.
گلبَّاي قسهص بِ توام باكتّاي بدى اکػيطى هيزغاًٌد.
الکتْا هَجب لوتِ شدى خَ ى ٍ هْاز خًَسيصي هيشًَد.
 .غلَلْاي غليد خًَي بِ  9دغتِ تقػين هي شًَد:
ر غلَلْاي لٌلَئيد
ر غلَلْاي هيلَئيد

 -عالئم لوسمی حاد لنفو بالستيک

 -سابقة پسضکی:

 تب

غابقة ػاد ّاي هسبَط بِ غالهتي ،بيوازي ّاي گرشترِ ٍ

 خػت ي

دزهاى ّاي آًْا زا ّن اش بيواز هي گيسًد.

ػلًَتْاي هکسز

 -آزمايص هاي ضمارش کامل سلول هاي خونی



هتَزم يا دزدًاک شدى ؿدد لٌلاٍي ،کبد يا طحال

 زًگ سيدگي
 خًَسيصي يا کبَدي آغاى
 ايجاد ًقاط قسهص کَچک زٍي َغت بدى
 دزد هلاصل

راههاي تطخيص

كسايٌدي کِ طي آى اش خَى ًوًَِ هي گيسًد:


تؼداد گلبَل ّاي قسهص

 تؼداد گلبَل ّاي غليد


الکت ّا

 آزمايص خون محيطیكسايٌدي کِ طي آى غرلرَل ّراي برالرغرت ،ترؼرداد ٍ

لَغوي حاد لٌلَ بالغتيک ،غسطاى غلَلْاي غليد خرًَري ًرَع

 -معاينة فيسيکی

گًَِ ّاي گلبَل ّاي غليد ،تؼداد الکت ّا ٍ ترـريريرسا

لٌلَئيد هي باشد .غلَلّاي لَغوي ،غلَلْاي ؿيسطبيؼي ّػتٌرد

هؼايٌِ اي اغت بدًي بِ هٌظَز جػتجَي ًشاًِ ّاي بيوازي،

ظاّسي زا دز غلَل ّاي خًَي بسزغي هي کٌٌد.

کِ ًويتَاًٌد کازّاي غلَلْاي خًَي طبيؼي زا اًجام دّرٌرد.دز

هاًٌدؿدُ يا ّس ًشاًة دي سي کِ بِ ًظس ؿيسطبيؼي هي آيد.

 -آسپيراسيون و نمونه برداري مغس استخوان:

ٍاقغ ايي غلَلّاي ؿيسًسهال ّواى غلَلّاي غرلريرد خرَى

بسداشتي هـص اغتوَاى ،خَى ٍ قطؼة کَچکي اش اغرترورَاى ،برا

ًابا لؾ ّػتٌد کِ ًوي تَاًٌد دز هبازشُ با ػلًَتّا برِ بردى

اغتلادُ اش غسً ي دز اغتوَاى ل ي يا اغتوَاى جٌراؽ غريرٌرِ،

کوک کٌٌد.

آغيب شٌاظ هـص اغتوَاى ،خَى ٍ اغتوَاى زا بِ هٌظَز ياكرتري
غلَل ّاي ؿيسطبيؼي بسزغي هيکسٍغکَ ي هيکٌد.

