لوسمی:

لوسمی میلوئیذ :سلَل ّای سفیذ خًَی از ًَع گراًَلَسیت



ًقاط قرهس رًگ رٍی پَست

هغس استخَاى ،بافت اسفٌجی در

ّا زیاد هی ضًَذ.



کاّص ٍزى

ٍسظ استخَاى هی باضذ  .سلَل ّا

لَسوی هی تَاًذ هسهي ٍ یا حاد باضذًَ .ع حاد آى ،بِ

در هغس استخَاى رضذ هی کٌٌذ ٍ

سرػت رضذ هی کٌذ ،در حالی کِ ًَع هسهي آى ،بِ کٌذی

راه های تشخیص لوسمی

بِ سِ ًَع سلَل (گلبَل) خًَی

رضذ هی کٌذ.

پسضک از ضوا آزهایص خَى ٍ ضوارش کاهل خَى را هی

تبذیل هی ضًَذ :سلَل ّای قرهس،
سلَل ّای سفیذ ٍ پالکت ّا  .در
بیطتر سرعاى ّای خَى ،سلَل
ّای خًَی بِ ضکل بی رٍیِ ٍ
غیرقابل کٌترل تَلیذ هی ضًَذ.
ایي سلَل ّای خَى غیرعبیؼی
ػولکردّای سلَل ّای خَى
عبیؼی از قبیل :هبارزُ با ػفًَت ّا ٍ پیطگیری از خًَریسی
سرعاى خَى

ٍجَد دارد :لَسوی ،لٌفَم ٍ هیلَم.
لَسوی ًَػی از سرعاى ست کِ در خَى ٍ هغس استخَاى
پیذا ضذُ است  .لَسوی بِ ػلت تَلیذ بیص از حذ سلَل
ّای سفیذ خَى غیرعبیؼی بَجَد هی آیذ  .کار سلَلْای
سفیذ خَى هبارزُ با ػفًَت است کِ ا

یي سلَل ّای

غیرعبیؼی قادر بِ هبارزُ با ػفًَت ّا ًیستٌذ

ّ .وچٌیي

هَجب ػذم تَاًایی هغس استخَاى برای ساخت سلَل ّای
قرهس ٍ پالکت ّا هی ضَد .
دو نوع مهم لوسمی عبارت است از :

لوسمی لنفوسیت :سلَل ّای سفیذ خًَی از ًَع لٌفَسیت ّا
زیاد هی ضًَذ.

علل:

اگر ایي آزهایص ًطاى دّذ کِ ضوا هبتال بِ سرعاى خَى

ػلت اصلی سرعاى خَى هطخص ًیست اها ػَاهلی احتوال

ّستیذ ،پسضک ،بیَپسی (ًوًَِ برداری) از هغس استخَاى را

ابتال را بِ آى را افسایص هی دّذ.

اًجام هی دّذ تا بفْوذ کِ ضوا کذام ًَع سرعاى خَى را

عوامل خطر لوسمی

داریذ.

 افرادی کِ با بٌسى کار هی کٌٌذ .بٌسى هَجَد در سیگار،خغر ابتال بِ لَسوی هیلَئیذ را زیاد هی کٌذ.

(سلَل ّای سرعاًی) از

ّای ضذیذ جلَگیری هی کٌٌذ  .سِ ًَع

خَاّذ تا ببیٌذ ضوا هبتال بِ لَسوی ضذُ ایذ یا ًِ .

درمان لوسمی
درهاى ،بستگی بِ سيٍ ،ضؼیت سالهت فرد ٍ ًَع سرعاى

-افرادی کِ در هؼرض هقذار زیادی اضؼِ قرار هی گیرًذ .

خَى دارد.

-ضیوی درهاًی

هوکي است پسضک چٌذ رٍش درهاًی را با ّن تجَیس کٌذ ٍ

-سٌذرم داٍى (هٌگَلیسن)

ضاهل :ضیوی درهاًی ،درهاى بیَلَشیکی ،پرتَدرهاًی ٍ

-سابقِ خاًَادگی ابتال بِ لَسوی

پیًَذ سلَل ّای بٌیادی باضذ.
بیواراى سرعاًی از ًَع حاد ،تحت ضیوی درهاًی قرار هی

عالئم لوسمی


تب ،لرز ،تؼریق ضباًِ ٍ دیگر ػالئن سرهاخَردگی



ضؼف ٍ خستگی



ٍرم ٍ یا خًَریسی از لثِ
ّا



سردرد



ضکن درد



بسرگ ضذى کبذ ٍ عحال



هتَرم ضذى لَزُ ّا



درد استخَاًی



رًگ پریذیگی

گیرًذ ،زیرا ایي ًَع درهاى بِ سرػت اثر هی کٌذ  .بسیاری از
بیواراى سرعاًی حاد ،بِ درهاى بِ خَبی پاسخ هی دٌّذ .
توصیه های مهم
 هایؼات فراٍاى بٌَضیذ
 از ضرکت در ٍرزش ّایی کِ احتوال ٍقَع آسیب
ٍجَد دارد هثل دٍچرخِ سَاری ،اسکیت،
شیوٌاستیک ٍ دٍیذى خَدداری کٌیذ .زیرا در
صَرت برٍز آسیب خفیف احتوال خًَریسی ٍسیغ
ٍجَد دارد.

 راّْای جلَگیری از خًَریسی از زخن ضاهل :
استفادُ از فطار ٍ سرها در هحل آسیب ٍ باال
ًگْذاضتي ػضَ هی باضذ.
 بؼذ از ضیوی درهاًی از هصرف لبٌیات ،هیَُ ٍ
 بِ هٌظَر تسکیي درد ّیچگاُ از آسپریي استفادُ
ًکٌیذ زیرا آسپریي ػولکرد پالکت را دچار اختالل

سبسیجات تازُ پرّیس ًواییذ.
 در صَرت تب ،خًَریسی از لثِ ّاٍ ،جَد خَى در

هی کٌذ در صَرت ًیاز از استاهیٌَفي استفادُ

ادرار ،هذفَع سیاُ  ،ضکن درد ٍ سردرد ًاگْاًی ٍ

مركسآموزشي درماني نمازي

کٌیذ.

ضذیذ ،بٌفص ضذى اًگطتاى پا ،کبَدی ٍسیغ ٍ پیذا

واحد آموزش ضمن خدمت

 تا حذ اهکاى از اًجام تسریق ػضالًی خَدداری

ضذى ًقاط ریس قرهس رًگ بر رٍی پَست بِ پسضک
هراجؼِ ًواییذ.

کٌیذ.
 از زٍر زدى بِ ٌّگام اجابت هساج خَدداری ًوائیذ
ٍ با اًجام فؼالیت ّای ٍرزضی هجاز ٍ هصرف
هیساى کافی هایؼات از

برٍز یبَست جلَگیری

کٌیذ.
 از ًخ دًذاى استفادُ ًکٌیذ.
 از هسَاک ًرم استفادُ کٌیذ.
 بِ جای استفادُ از تیغ از هاضیي برقی استفادُ
کٌیذ.
 سبسیجات را بِ صَرت پختِ هصرف ًواییذ.
 از ًسدیکی با افرادی کِ هبتال بِ سرهاخَردگی ٍ
بیواریْای دیگر هی باضٌذ خَدداری ًواییذ زیرا
هقاٍهت بذى ضوا پاییي است.
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ٌّ گام هراجؼِ بِ دًذاى پسضک قبل از ّر اقذاهی

سمیه زهرایی فرد کارشناس ارشذ پرستاری

پسضک را در جریاى بیواری خَد قرار دّیذ.
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