مقذمه:
هغس اظتخَاى هادُ ًرم اظفٌجی در هررزرس اظرترخرَاى

اظر

عوامل خطرزا :



تابػ اؼؼِ (ػكطبرداری تؽخیفی بااؼؼۀ ایكط)



اًفجار بوب ّای ّعتِای



هفرف ظیگار



هَاد ؼیویائی

هی آیٌذ زِ ّر یر

ٍظیفۀ خاـی بر ػْذُ دارًذ:





گلبَلّای ظفیذ خَ ى با ػفًَ همابلِ هی زٌٌذ
گلبَ ّای لرهس خَ ى بِ توام باف

ّرای برذى ازعریرصى

هیرظاًٌذ

عالئم شایع سرطان خون(لوسمی):

پالزتْا هَجب لختِ ؼذى خَ ى ٍهْارخًَریسی هیؽًَذ



لوسمی(سرطا ن خون):
ظرطاى خَى (لَظوی) ظرطاًی اظ زِ در باف ّای خرَى ظراز
آغاز هی ؼَد درفرد هبتال بِ ظرطاى خَى (لَظوی) ،هغس اظتخَاى
ظلَلّای خًَی غیرطبیؼی(ظرطاًی) هیعازد

زٌذ

پیؽیٌۀ خاًَادگی ابتال بِ ظرطاى خَى (لَظوی)

هغساظتخَاى ظلَلْای ابتذائی بِ ًام ظلَلْای بٌیادی را هی ظازد
زِ از آًْا اًَاع ظلَلْای خًَی بِ ٍجَد

ّر فردی زِ دچار ایي ػالئن ؼَد ،بایذ بِ پسؼ

بیػ تر هَالغ ،ایي ػالئن هربَط بِ ظرطاى ًیعتٌذ برلركرِ
ػفًَ یا هؽكالت هَجب برٍز ایي ػالئن هی ؼَد ترٌرْرا
پسؼ

هیتَاًذ در ایي هَرد ًظر لطؼی بذّذ

تشخیص:

تَرم غذد لٌفاٍی زِ هؼوَالً بذٍ ى درد

 تب یا تؼرق ؼباًِ



هؼایٌات بالیٌی



آزهایػ خَى



ًوًَِبرداری

 ػفًَ ّای پیدرپی


 احعاض خعتگی یا ضؼف
 بِ آظاًی دچار خًَریسی ٍ زبَدی ؼذى (خًَریسی لثِ ّرا،
لكِ ّای ارغَاًی رًگ رٍی پَظ یا ًماط زَچر
پَظ )
 تَرم یا ًاراحتی در ؼكن زاّػ ٍزى بیدلیل
 درد اظتخَاى ٍ هفاـل

هراجؼِ

لررهرسزیرر



آزهایػ ظیتَشًتی
ػكطبرداری با اؼؼۀ ایكط از لفعۀ ظیٌِ

درما ن:

مراقبت حمایتی :

 ؼیویدرهاًی

ظرطاى خَى (لَظوی) ٍ درهاى آى هٌجر بِ هؽركرالت

 درهاى بیَلَشیكی درهَارد خاؾ

دیگر برای ظالهتی هیؼًَذ هرالب حوایتی ،هرالربرتری

 پرتَدرهاًی درهَارد خاؾ

اظ

برای پیؽگیری یازٌترل ػَارق جاًبی درهراى ٍ

 پیًَذ ظلَلّای بٌیادی

زو

بِ بیوار برای زٌار آهذى با احعاظاتی زِ هؼرورَالً

اوتخاب روش درمان به ايه عوامل بستگی دارد:

تؽخیؿ ظرطاى بِ ّوراُ دارد.



لوسمی حاد میلوبالستیک

BR/EP/001

درجِ بٌذی ظرطاى خَى

 گعترغ بیواری
 ظي بیوار
ٍ جَد ظلَلّای ظرطاًی در هایغ هغسیً-خاػی

منابع :
برًٍر -ظَدارث،پرظتاری بیواریْای خَى

شیمیدرمانی از چنذ راه انجام میشود:

فیپط،پرظتاری بیواریْای خَى

 دّاًی

اًذیؽِ ظاله ،دربارُ ظرطاى خَى بیؽتر بذاًین

 تسریك داخل ٍریذی
 از طریك زاتتر
 تسریك درٍى هایغ هغسیً -خاػی
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