احتمال بهبودی سرطان و گسینه های درمانی

نگاه اجمال به روشهای درمان

به عوامل زیر بستگ دارد:
عي بیوبر

گشیٌِ ّبی درهبًی هتفبٍتی بزای هبتالیابى باِ لاَعاوای

هزحلِ بیوبری
 هیشاى بالعتّبی هَجَد در خَى یب هغش اعتخَاى
اًذاسُ طحبل در ٌّگبم تشخیص
ٍضؼیت ػوَهی بیوبر
لًسمي میلًئیذی مسمه سه فاز دارد.
هزحلِ هشهي
هزحلِ تغزیغ شذُ
هزحلِ بالعتیک

هیلَئیذی هشهي ٍجَد دارد.
 شش ًَع درهبى اعتبًذارد هَرد اعتفبدُ ػببرتٌذ اس:
 شیویدرهبًی
 درهبى بیَلَصیک
 شیوی درهبًی بب هیشاى ببال ّوزاُ بب پیًَذ عالاَل ّابی

BR/EP/003
لوسمي لنفوسيتي مزمن
CML

بٌیبدی
 تشریق لٌفَعیت اّذایی
هبتالیبى بِ عزطبى هی تَاًٌذ پیش اس آغبس درهبى عازطابى
در حیي آى ٍ یب پظ اس آغبس درهبًشبى در پضٍّشّبی ببلیٌی
شزکت کٌٌذ.
هوکي اعت اًجبم آسهبیش ّبی پیگیزی عالهت بیوبر پاظ
اس درهبى السم ببشذ.
منابع:
بزًٍز.عَدارث پزعتبری در عزطبى
الکوي.عَرًغي پزعتبری در عزطبى

ياحذآمًزش همگاوي
تاریخ تًلیذ :فزٍردیي 59
تاریخ بازوگری :دی هبُ 59

تشخیص

مقذمه

عالئم

هغش اعتخَاى ببفت اعفٌجی شاکالای اعات کاِ داخا

اس ًشبًِّبی احتوبلی لَعوی هیلَئیذی هشهي هیتَاى باِ

اعتخَاًْبی بشرگ بذى قزار گزفتِ اعت ایي ببفت عبسًاذُ

خغاتاگای تاؼازیاق شابابًااِ ٍ تا .اشابرُ کاازد.

گلبَلْبی قزهش گلبَلْبی عفیذ ٍ پالکتْب هی ببشذ .

ایي ػالئن ٍ دیگز ًشبًِّب هوکي اعت بز اثاز لاَعاوای

 گلبَلْبی قزهش اکغیضى ٍ هَاد دیگز را بِ ببفتْابی باذى

هیلَئیذی هشهي ایجبد شًَذ .ببیاذ تاَجاِ داشات کاِ

حو هی کٌٌذ.

هشکال دیگز ًیش هی تَاًٌذ چٌیي ػالئوی ایجبد کٌٌذ .در

 گلبَلْبی عفیذ بب ػفًَت هببرسُ هی کٌٌذ.

صَرتی کِ ّز یک اس هشکال سیز بزای شوب پیاش آهاذ

 پالکتْب خَى را لختِ هی عبسًذ ٍ اس خًَزیشی جلَگایازی

ببیذ بِ پششک هزاجؼِ کٌیذ:

هیکٌٌذ.

احغبط خغتگی هفزط

فزایٌذی کِ در آى اس خَى ًوًَِای گزفتِ هیشَد ٍ هَارد سیز

لٌفَعیتْب در هغش اعتخَاى ٍ عبیز اًذاهْبی دعتگبُ لٌافابٍی

کبّش ٍسى بذٍى دلی هشخص

را بزرعی هیکٌٌذ:

عبختِ هی شًَذ .لٌفَعیتْب اس طزیق عبختاي هاَادی کاِ

تؼزیق شببًِ

پبدتي ًبهیذُ هیشًَذ بِ ػَاه هضز ٍ بیوبریشا در بذى حولِ

ت.

کزدُ ٍ آًْب را ًببَد هی عبسًذ.

درد یب احغبط پزی سیز دًذُّبی عوت چپ بذى

لَعوی هیلَئیذی هشهي ًَػی بیوبری پیشزًٍذُ خَى ٍ هغاش
اعتخَاى اعت کِ بِکٌذی پیشزفت هی کٌذ ٍ هاؼاواَالر در
دٍراى هیبًغبلی یب پظ اس آى رٍی هی دّذ ٍ باِ ًاذر
کَدکبى دیذُ هیشَد.

در

معایىات فیسیکي ي بررسي سًابق پسشکي :هؼبیاٌاِ
بذى بِ هٌظَر بزرعی ًشبًِ ّبی ػوَهی عاالهات اس جاولاِ
بزرعی ٍجَد ًشبًِ ّبی بیوبریّب هبًٌذ بشرگ شذى طاحابل
عببقِ ػبد ّ-بی هزبَط بِ عالهت بیوبر ٍ بیاوابری ّاب ٍ
درهبىّبی گذشتِ ٍی ًیش تْیِ هیشَد.
آزمایش شمارش کامل سلًلهای خًوي

 تؼذاد گلبَلّبی قزهش گلبَلّبی عفیذ ٍ پالکتّب
 هیشاى ّوَگلَبیي(پزٍتئیٌی حبٍی اکغیضى)درگلبَل ّابی
قزهش
 درصذ گلبَلّبی قزهش تشکی دٌّذُ ًوًَِ خَى
آسپیراسیًن ي ومًوهبرداری مغس استخًان
پظ اس بی حظ کزدى ًبحیِای کَچک عزًگ جاواشایاذی
(عزًگی بلٌذ ٍ تَخبلی) در داخ اعتخَاى لگي بیوبر قزار دادُ
هی شَدً .وًَِ ّبیی اس خَى اعتخَاى ٍ هغش اعاتاخاَاى باِ
هٌظَر بزرعی در سیز هیکزٍعکَپ بزداشتِ هیشَد.

