تیماسی ًَچکیه تٍ خًتی تٍ دسمان پاسخ می دَذ .دستیشترتش
مًاسد تیماسان تٍ طًسسشپائی دسمان می شًوذ .دسمان تیتمتاس

پیشاگُی تیماسی ًَچکیه تحت تاثیش ػًامل مرؼذدی اص قتثتیتل

می تًاوذ تا پشتً دسماوی یا شیمی دسماوی یا تشکیثی اص َتشدي

دسجٍ تیماسی،پاسخ تٍ دسمان تیماسی ،سه تیماسان ي يضتؼتیتت

طًست پزیشد.

ػمًمی سالمری تیماسان قشاسداد داسد.

شیمی دسماوی تشای اص تیه تشدن سلًلُای سشطاوی دس تتمتا

مثرالیان تٍ ًَچکیه تایسری آصمایشات مىظمی سا تؼتذاص دسمتان

تذن اسرفادٌ می شًد .پضشکان مقادیش صیتادی اص داسيَتای

يدسطًل صوذگی خًد اوجا دَىذ.

شیمی دسماوی سا اسرفادٌ می کىىذ کٍ تا حذاقل طذمٍ تٍ تافت

پیگیشی َا تخش مُمی اص مشاحل دسمان است.چشا کٍ دس افتشاد

ًَچکیه

َای سالم ترًان سلًل َای سشطاوی سا اصتیه تشد.

مثرالتٍ ًَچکیه احرمال ػًد مجذد تیماسی يیا احرمال اترال تتٍ

کذBR/EP/061:

دس پشتًدسماوی سؼی می شًد تا اسرفادٌ اص پشتًَتای اوتشطی

تیماسی َای دیگش ماوىذ سشطان خًن ،لىفً غیش ًَچکیه،سشطان

ایکس یا اشؼٍ َای واشی اص کثالت دس مىطقٍ دسگتیتش شتذٌ

َای سيدٌ تضسگ ،سیُف اسرخًان،تیشيئیتذ يپسترتان تتا

متی

تًسط تیماسی ،سلًل َای سشطاوی تا حفظ تافت َای سالتم

تاشذ.تىاتشایه َشتغییش جضئی دس سالمری تیماسان تایذ تشسسی شًد.

اصتیه تشدٌ شًوذ.
عوارض درمان
ػًاسع دسمان ػمذتا شامل سشکًب سیسرم ایمىی يمشکالت
واشی اص سشکًب مغض اسرخًان ،تًُع ياسرفشاؽ يسیتض
است.

متً

مىابع:
تشيوش-سًداسث،پشسراسی تیماسیُای خًن
دسسىامٍ پشسراسی،میرشا ريالفقاسی

ياحذآمًزش َمگاوی
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عالئم:

مقذمٍ:

راٌ َای تشخیص بیما ری :

ًَچکیه یک وًع خاص اصلىفً است کٍ تا سشذ غیشطثیؼی سلتًل



تًس تذين دسد دسغذٌ َای لىفايی

اوجا تسرُای آصمایشگاَی

َا دس دسرگاٌ لىفايی َمشاٌ استت .پتیتشتشفتت َتای جتذیتذ



تًس غذد لىفايی دسقفسٍ سیىٍ َمشاٌ تا سشفٍ يتتىتگتی

گشافی قفسٍ سیىٍ

وفس

تیًتسی اصغذٌ َای لىفايی

صیادی اصتیماسان تُثًد یاتىذ.



تة تادسجٍ پائیه یا مرىايب

ومًوٍ تشداسی اصمایؼات

دسایه تیماسان تاتشخیض صيدسس يدسمان مىاسة ،میضان تتُتثتًد



تؼشیق شثاوٍ

سی تی اسکه سیىٍ يشکم

افضایش خًاَذیافت .اگشچٍ تیماسی ًَچکیه ممکىست دستتمتامتی



تی اشرُایی يتًُع

تشای مشحلٍ تىذی تًمًس،تٍ آسپیشاسیًن مغضاسرخًان ،استکته

سىیه دیذٌ شًد،شایغ تشیه سه شیًع ان تیه 02تا92سالگی است.



کاَش يصن تذين دلیل

اسرخًان ،پت اسکه یا اسکه گالیً ویض ویاص است.

تیماسی ًَچکیه دسیک مىطقٍ دسرگاٌ لىفايی يمؼمً ً دسگشٌ لىفی



خسرگی

درمان

ایجاد می شًد .اگشایه تیماسی تٍ مًقغ کشتف يدسمتان وشتًد،



خاس

دسمان تٍ وًع يمشحلٍ پیششفت تیماسی ي سالمری ػمًمی تیتمتاس

صمیىٍ تشخیض يدسمان ایه تیثماسی تاػث شذٌ است کتٍ تتؼتذاد

ممکىست دستما دسرگاٌ لىفايی پخش شًد.

تسرگی داسد يشامل مًاسد صیش است:

ًَچکیه می تًاوذ اتؼث دسگیشی سیتٍ ،اػاتای داختل شتکتم

شیمی دسماوی

ياسرخًان َا شًد.تاگسرش

تیماسی ،سلًلُای سفیذ طثیؼی کاَش

سادیًتشاپی

یافرٍ يدس مقاتلٍ تاػفًوت اخرالل ایجاد می شًد .تىاتشایه تیتمتاسان

تشکیثی اص شیمی دسماوی ،پشتً دسماوی

مثرالتٍ ًَچکیه ممکىست مسرؼذ اترالتٍ ػفًوت َای گتًوتاکتًن

پیًوذ مغضاسرخًان

گشدوذ.

دسمان لىفً غیشًَچکیه تًستط تتیتمتی اصمترتختظتظتیته
شامل:مرخظض خًن شىاسی يسشطان شىاسی ي مترتختظتض
پشتًدسماوی اوجا می گیشد.

