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  بسمه تعالي شأنه

  

  

  

  

  

 ساختما     

1 

بافـت  . ني بافت هستندسرطان از سلول ها شروع مي شود كه اجزاي

در حالت طبيعي، سلول هـا رشـد مـي          . ها با هم اندام هاي بدن را مي سازند        

وقتـي  . كنند و در زمان نياز تقسيم مي شوند تا سلول هاي جديد را بـسازند              

سلول ها پير مي شوند، مي ميرند و سلول هاي جديـد جـاي آن هـا را مـي                    

سـلول هـاي    . شتباه مـي شـود    گاهي وقت ها اين روند عادي، دچار  ا        . گيرند

جديد وقتي ايجاد مي شوند كه بدن به آن ها نيازي ندارد و سلول هاي پير در                 

اين سلول هاي اضافه مي توانند بافت حجيمي را ايجاد          . زمان مقرر نمي ميرند   

  .مي كنند كه به آن بدخيمي، سرطان يا تومور مي گويند
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  دخيمخوش خيم يا ب

تومورهاي خوش خيم سرطان. تومورها مي توانند خوش خيم يا بدخيم باشند

 مي توان آن ها را برداشت ؛ بدون         "نيستند، بندرت خطر جاني دارند، معموال     

همچنين سلول هاي تومور هاي خـوش خـيم بـه           .  رشد كنند  اينكه مجددا"

ه نمـي   بافت هاي مجاور حمله نمي كنند و در ساير بخش هاي بـدن پراكنـد              

.شوند
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 خطرناك تر از تومورهاي خوش      "تومورهاي بدخيم سرطاني هستند و معموال     

خيم مي باشند، مي توانند تهديد كننده زندگي باشند، اغلب مي توان آن هـا           

را برداشت ولي گاهي اوقات دوباره رشد مي كنند، سـلول هـاي تومورهـاي               

نند و آن ها را تخريب      بدخيم اغلب به بافت ها و اندام هاي مجاور حمله مي ك           

همچنين سلول هاي تومور هاي بدخيم مي توانند بـه سـاير بافـت              . مي كنند

جدا مـي   )  اوليه(سلول هاي سرطاني از تومور اصلي       . هاي بدن پراكنده شوند   

سلول ها مي توانند به     . شوند و وارد گردش خون يا سيستم لنفاوي مي شوند         

يدي ايجاد كنند كه باعـث تخريـب   ساير بافت ها حمله كنند و تومورهاي جد      

.گسترش سرطان متاستاز ناميده مي شود. اين بافت ها شوند

بـراي مثـال،    . نام اغلب سرطان ها از محل شروع آن ها گرفته شـده اسـت             

. سرطان ريه از ريه شروع مي شود و سرطان سينه از سينه آغـاز مـي گـردد    

د و لوكمي سرطاني    لنفوما سرطاني است كه از سيستم لنفاوي شروع  مي شو          

است كه از بافت تشكيل دهنده خون شروع مي شود و به نام سـرطان خـون                 

دانستن چگونگي شكل گيري سلول هـاي طبيعـي خـون، بـه             . مشهور است

  . شناخت سرطان كمك مي كند
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  سلول هاي طبيعي خون

          

4 

تخوان كه سـلول هـاي     اكثر سلول هاي خون از سلول هاي موجود در مغز اس

مغـز اسـتخوان مـاده اي نـرم و          . بنيادي ناميده مي شوند، تكامل مي يابنـد       

اين مـاده، حـاوي   . استخوان ها يافت مي شوداسفنجي شكل است كه داخل

اميده مي شود وهاي بنيادين ن هاي مادر يا سلولهايي است كه ياختهياخته

ول هاي بنيادي به طـرف انـواع        سل . هاي خوني است   وظيفه آنها توليد ياخته
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هر نوع از سـلول هـاي خـوني، كـار      . متمايز سلول هاي خون، بلوغ مي يابند      

گلبول هاي سفيد خون در مبارزه با عفونت، به بـدن كمـك             . بخصوصي  دارد  

گلبول هاي قرمز خون،    . چندين گونه گلبول سفيد خون وجود دارد      . مي كنند

ه           سر بدن مي رسانند و پالكـت هـا بـاكسيژن را به بافت هاي موجود در سرا       

 طريق عروق خون و قلب جريان مي يابد،            

  .  ناميده مي شودخون محيطي"

  

  . تشكيل لخته هاي خون كه خونريزي  را كنترل مي كنند،كمك مي نمايند

گلبول هاي سفيد خون، گلبول هاي قرمز خون  و پالكت هـا از سـلول هـاي                  

اكثـر  . بنيادي، به همان اندازه كه بدن به آن ها نياز دارد، توليـد مـي شـوند                

بالغ مي شوند و سـپس بـه سـمت عـروق            سلول هاي خون در مغز استخوان       

خوني كه  از. خوني حركت مي كنند   

5 

"

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  
  

              

  لوكمي

هاي

هاي قرمز و پالكت هاي طبيعي بيـرون              

رانده شوند كه اين امر در انجام وظيفه سلول هاي طبيعي خون اختالل ايجاد              

6 

سرطان خون يا لوكمي نوعي بيماري پيشرونده و بدخيم اعضاي خـون سـاز

 سفيد خون و پيش سازهاي گويچهناقصبدن است كه با تكثير و تكامل

بـه سـرطان         .آن در خون و مغز استخوان ايجاد مي شود         در يك شخص مبتال

اين سلول هـاي    . خون، مغز استخوان گلبول هاي سفيد غير طبيعي مي سازد         

سلول هاي لوكمي بر خـالف سـلول        . غير طبيعي، سلول هاي لوكمي هستند     

رند و ممكن است بر اثر تـراكم ايـن          هاي طبيعي خون،  در زمان مقرر نمي مي        

گلبول هاي سفيد غير طبيعي، گلبول
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از مغـز اسـتخوان، موجـب    اجتماع ياخته هاي سـرطاني در خـارج  . ي كند

شدن غـده  حياتي بدن نظير مغز و يا بزرگيي در اندام هاي

به همان اندازه كـه تعـداد       . رد        

هاي لوكمي در خون افزايش مي يابد، افراد نشانه هايي مانند تورم غدد  

نشانه ها معموال به هنگام ظاهر شـدن، در         . لنفي و يا عفونت را بروز مي دهند       

در شكل حاد بيماري،   . د و بتدريج رو به وخامت مي گذارند         ابتدا خفيف هستن  

م

تشكيل توده ها

هاي لنفاوي، طحال، كبد و ناهنجاري عملكرد اندام هـاي حيـاتي بـدن مـي                

.   شدت وخامت سرطان خون  بـستگي بـه سـرعت پيـشرفت آن دارد               .شوند

( يا حاد اسـت     )  كه معموال به آهستگي وخيم مي شود      (لوكمي يا مزمن است     

  .)كه معموال به سرعت وخامت مي يابد

  

  حاد و مزمن

در ابتداي بيماري مزمن ، سلول هاي لوكمي هنوز مي توانند  تا اندازه اي كار                

افراد، ممكن است در ابتدا هيچ. گلبول هاي سفيد طبيعي خون را انجام دهند   

پزشكان اغلب در جريان يك معاينه معمولي و قبـل          . نشانه اي نداشته باشند   

. ي،  لوكمي مـزمن را تـشخيص مـي دهنـد    از بروز هر گونه نشانه اي از بيمار       

لوكمي مزمن به آهستگي رو به وخامت مي گذا

7 

سلول
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سـفيد طبيعـي                سلول هاي

.  مـي يابـد           خون را انجام

لوكمي حاد  

هـيچ  . ست سبب اين بيماري شده باشـد            

پزشـكان بنـدرت مـي داننـد كـه چـرا         . كس علت دقيق لوكمي را نمي داند      

لوكمي نمي توانند هيچ يك از وظايف گلبول هاي

تعداد سلول هاي لوكمي به سرعت افـزايش.  دهند   

  .معموال به سرعت وخيم مي شود

  
  

   خطر زاعوامل

وقتي  به شما گفته مي شود كه مبتال به سرطان هستيد،  طبيعي است كه در                 

شگفت شويد كه چه چيزي ممكن ا

8 
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هـر چنـد    . شخصي به لوكمي مبتال مي شود و شـخص ديگـري نمـي شـود              

 نشان  مي دهند كه عوامل خطر زاي معيني، شانس ابتالء افـراد  را                تحقيقات

  .به اين بيماري را افزايش مي دهند

افرادي كه در معرض مقادير بسيار باالي اشعه قرار گرفتـه باشـند،             : تشعشع

بـا  . نسبت به سايرين شانس بسيار بيشتري براي ابتال به سرطان خون دارنـد            

نچه در جريان جنگ جهـاني دوم در ژاپـن رخ           مانند آ(انفجار هاي بمب اتمي     

، مقادير بسيار باالي  اشعه ساطع مي شود كه منجر به افزايش خطر ابتال               )داد

به لوكمي در افراد، بخصوص در كودكاني كه از انفجار هاي بمـب اتمـي جـان                 

 منبع ديگر، قـرار گـرفتن در معـرض مقـادير         .سالم به در مي برند، مي گردد      

درمان بـا پرتـو تـابي       . ي درمان سرطان و ساير موارد است      باالي تشعشع برا  

در عكـس   . ، مي تواند خطر ابتال به لـوكمي را افـزايش دهـد            )راديو تراپي   ( 

ماننـد  (برداري از دندان ها و ساير موارد كاربرد پرتو هاي ايكس تشخيـصي              

. ر مي گيرنـد   ، افراد در معرض مقادير بسيار كم تابش پرتو قرا         )سي تي اسكن  

هنوز معلوم نشده است كه آيا اين مقدار كم از تـابش پرتـو بـه كودكـان يـا                    

بالغين، با ابتال به لوكمي ارتباط دارد يا خير؟ محققين در حال مطالعه هست

               

ند              

ايش                

9 

كه آيا دريافت زياد پرتو هاي ايكس، مي تواند خطر ابتال به لوكمي  را افز
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اثر  سـي تـي اسـكن هـا در دوراندهد؟ محققان همچنين در حال بررسي       

  .كودكي هستند، تا ارتباط آن ها را با افزايش خطر ابتال به لوكمي  دريابند

 سيگار كشي:سيگار كشيدن

            

  .دن خطر ابتال به لوكمي را افزايش مي دهد

داروهاي ضد

 .سبب ابتال به لوكمي حاد در آينده شود

زماني كه اين مورد رخ دهد، بيشتر از همه  ابتال           . اشد    

هرچند تعداد كمي   . به  سرطان خون از نوع سلول هاي لنفوسيتي خواهد بود          

.  در معرض بنزن قرار گرفتن  در محيط كار، مي تواند سبب لوكمي شود              :بنزن

يع شـيميايي كـاربرد دارد و در دود سـيگار و            بنزن بطور گسترده اي در صنا     

. بنزين هم يافت مي شود

آن دسته از بيماران سرطاني كه با انواع معيني از: شيمي درماني

                 

10 

سرطان تحت درمان قرار گرفته اند، در برخي موارد پس از مـدتي مبـتال بـه

ـ      . انواعي از سرطان خون شده اند      ي داروهـا بـا     به عنوان مثال، درمان با برخ

شانس كمي ممكن است

كه عامه بـه آن     (  سندروم داون    :سندرم داون و ساير بيماري هاي ارثي معين       

 خطر ابتال بـه لـوكمي       و ساير بيماري هاي ارثي معين،     )  مي گويند  ممنگو ليس

.مي دهندحاد را افزايش

  بندرت ممكن است  بيش از يك نفر در يـك             :سابقه خانوادگي ابتال به لوكمي    

خانواده به لوكمي مبتال ب
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از مبتاليان به اين نوع لوكمي داراي پدر، مادر، برادر، خواهر و يا فرزند مبـتال                

.به اين بيماري هستند

ك                    بايد توجه فراوان داشت كه مشاهده يك يـا چنـد عامـل خطـر زا در يـ

بـسياري از افـرادي كـه       . خص،  به معني ابتال ايشان به لوكمي نخواهد بود         

  .جد اين عوامل خطر زا هستند، هيچگاه به اين بيماري مبتال نمي شوند

  

  

  

ش

وا
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  نشانه ها

سلول هاي سرطان خون يا لوكمي مانند همه سلول هاي خوني در تمام بـدن               

نشانه هاي لوكمي بستگي به تعداد سلول       . حركت مي كنند و جابجا مي شوند      

افراد مبتال بـه لـوكمي مـزمن،        . هاي لوكمي و محل تجمع آن ها در بدن دارد         

ممكن است نشانه هاي خاصي را نداشته باشند و پزشـك طـي انجـام يـك                 

افرادي كه به لوكمي حاد     . آزمايش خون معمولي به وجود اين بيماري پي ببرد        

مبتال هستند معموال به اين دليل كه احساس كسالت دارند، به پزشـك خـود               

اگر در اين افراد مغز گرفتار  شده باشد، ممكن است دچـار             . مراجعه مي كنند  

لـوكمي  . وندسردرد، تهوع، گيجي، از دست دادن كنترل عضالت، يا تشنج ش          

همچنين مي تواند ساير بخش هاي بدن از قبيل دستگاه گوارش، كليه ها، ريه              

نشانه هاي شايع لوكمي مزمن يا حاد ممكن  .   ند       ها، قلب يا بيضه ها را مبتال ك

 باشد

12 

  :است شامل موارد زير

بـه  (احساس ناخوشي عمومي، تورم غدد لنفي كه معموال آزار دهنده نيستند            

، تب ها يا عرق هاي شـبانه، عفونـت          ) ناحيه گردن يا زير بغل     ويژه غدد لنفي  

هاي مكرر و عود آن ها، احساس ضعف يا خستگي مفرط، به سـهولت دچـار                

خونريزي از لثه ها، لكه هـاي  ارغـواني رنـگ در             (خونريزي يا كبودي شدن     
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، برآمده شدن شـكم يـا احـساس         )پوست يا نقاط ريز سرخ رنگ زير پوستي       

، از دست دادن وزن بـه       )به دليل متورم شدن طحال يا كبد       (ناراحتي در شكم  

دليل نامشخص و درد استخوان ها يـا مفاصـل، كـم خـوني، رنـگ پريـدگي                 

 اثر فعاليت،  خواب آلودگي، خونريزي مكرر بيني و             پيشرونده، تنگي نفس در

ص داد و درمـان                 

  .كرد، بايستي مشكالت سالمت خود را با پزشك مطرح كند

 لثه ها

13 

  .تورم و خونريزي

د يك عفونت يـا     وجو. در بيشتر موارد، اين نشانه ها به علت سرطان نيستند         

ايـن  . ساير مشكالت سالمتي نيز ممكن است سبب بروز اين نشانه ها شـوند            

هر كسي كه اين نشانه هـا       . مطلب را تنها يك پزشك مي تواند قاطعانه بگويد        

 دارد، براي اين كه بتوان مشكالت را هر چه زودتر تـشخيرا
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تشخيص

            

14 

در برخي اوقات، پزشكان پس از يك آزمايش معمولي خون به وجود سـرطان

ه لوكمي را تداعي مي كنـد،  اگر شخصي نشانه هايي دارد ك. خون پي مي برند

پزشك تالش خواهد كرد  تا آنچه را كه منجر به بروز مشكالت شـده اسـت،                 

پزشك ممكن است در باره تاريخچـه سـالمتي شخـصي و خـانوادگي              . بيابد
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همچنين يك يا چند مورد از بررسي هاي زير         . بيمار، سؤاالتي را از وي بپرسد     

  :ممكن است انجام شود

.شك، تورم غدد لنفي، طحال يا كبد را  بررسي مي كند پز:معاينه فيزيكي

آزمايشگاه، يك شمارش كامل خون را  بـراي بررسـي تعـداد             : آزمايش خون

. گلبول هاي سفيد خون، گلبول هاي قرمز خون و پالكت ها انجام مـي دهـد               

همچنين. لوكمي سبب افزايش بيش از حد تعداد گلبول هاي سفيد مي گردد           

ش تعداد پالكت ها و كاهش هموگلوبين موجود در گلبـول      مي تواند باعث كاه   

.هاي قرمز خون شود

             :بيوپسي

15 

 پزشك به منظور بررسي وجود سلول هاي سرطاني، نمونـه بـرداري

بيوپسي يا تكه برداري تنها راه مطمئن بـراي دانـستن ايـن             .  بافتي مي كند  

 خيـر؟   مطلب است كه آيا سلول هاي لوكمي در مغز استخوان وجود دارند يـا             

قبل از نمونه برداري، براي كاهش درد در محل نمونه بـرداري، از بـي حـسي                 

پزشك، قدري از مغز استخوان را از استخوان لگن         . موضعي استفاده مي شود   

يك متخصص آسيب شناسي با     . خاصره يا استخوان بزرگ ديگري بر مي دارد       

سرطاني مـورد   استفاده از ميكروسكوپ، اين بافت را از نظر وجود سلول هاي            

  . بررسي قرار مي دهد
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درمان

شـيمي  : از قبيـل  . افراد مبتال به لوكمي، گزينه هاي درماني بـسياري دارنـد          

اگـر  . درماني، درمان زيستي، درمان با پرتو تابي و پيوند سلول هاي بنيـادي            

د برداشت طحال را    طحال بيمار بزرگ شده باشد، پزشك ممكن است پيشنها        

بعضي مواقع ممكن است تركيبي از اين درمـان هـا،           .  طي عمل جراحي بدهد   

  .استفاده شوند
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اصوال انتخاب نوع درمان بستگي به مواردي مانند نوع سـرطان خـون، سـن               

افراد مبتال به لوكمي حاد نياز دارنـد        . بيمار، سالمت عمومي بيمار و غيره دارد      

 هدف درمان، از بين بردن عالئم لوكمي در بـدن و            .كه بالفاصله  درمان شوند    

.  ناميده مي شـود    مرحله فروكش""بيرون راندن نشانه هاي بيماري است كه        

بعد از ورود بيمار به مرحله فروكش، ممكـن اسـت درمـان بيـشتري جهـت                 

درمـان   يـا    "درمـان تثبيتـي   ""پيشگيري از عود بيماري صورت پذيرد كه        

 اگر فرد مبتال به لوكمي مزمن بدون نشانه باشد،          . ناميده مي شود   نگهدارنده"

پزشك سالمتي بيمـار را     . ممكن است نياز به درمان فوري سرطان پيدا نكند        

بدقت تحت نظر داشته تا  بتواند هنگام شروع نشانه هاي بيمـاري، درمـان را                

چنانچه در لوكمي مزمن، نياز به درمان وجود داشـته باشـد، ايـن              . آغاز كند

افـراد  . اغلب موارد مي تواند بيماري و نشانه هاي آن را كنترل كند           درمان در   

ممكن است به منظور كمك به حفظ سرطان در دوره فروكش و جلـوگيري از               

اما لوكمي مزمن بندرت مي     . پيشرفت بيماري، درمان نگهدارنده دريافت كنند     

ايهر چند پيوند هاي سلول بنيـادي بـر        . تواند با شيمي درماني معالجه شود     

 .برخي افراد مبتال به لوكمي مزمن شانسي  براي معالجه را مطرح مي كند
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متخصـصين خـون    : متخصصيني كه لوكمي را درمان مي كننـد عبارتنـد از          

شناسي، متخصصين سرطان شناسي پزشكي و متخصصين سرطان شناسـي          

متخصصين سرطان شناسي اطفال و خون شناسي اطفال، لـوكمي          . پرتو تابي

درصورت امكان، افراد بايد در يك مركز پزشكي        .  درمان مي كنند  كودكان را   

اگر اين امكان   . كه واجد پزشكان مجرب در درمان لوكمي باشند، درمان شوند         

وجود ندارد، پزشك ممكن است در مورد برنامه درماني بيمار با يك متخصص             

لبه خاطر اينكه درمان سرطان اغلب به سلو       . در چنين مركزي مشورت نمايد    

هاي سالم و بافت هاي سالم آسيب مي رساند، وجود عـوارض جـانبي شـايع                

همچنـين ممكـن    . عوارض جانبي ممكن است در  افراد يكسان نباشند        . است

  . است از يك جلسه درماني به جلسه بعدي تغيير نمايند
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  شيمي درماني

شـيمي  . درمـاني درمـان مـي شـوند       بسياري از مبتاليان به لوكمي، با شيمي        

بـسته بـه نـوع      . درماني، تخريب سلول هاي لوكمي با استفاده از داروها است         

لوكمي، بيمار ممكن است يك داروي منفرد يا تركيبـي از دو يـا چنـد دارو را                  

هـر   . شيمي درماني معموال به صورت متنـاوب انجـام مـي شـود     . دريافت كند

.  دوره استراحت به دنبال آن قرار مي گيرد        تناوب يك دوره درمان دارد كه يك      

برخـي  . درمان ممكن است در درمانگاه، مطب پزشك يا در خانه انجـام شـود             

. افراد ممكن است براي درمان نياز به بستري شدن در بيمارستان داشته باشند          

19 
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اصوال عوارض جانبي بستگي به اين دارد كه كدام دارو و به چه مقدار تجـويز و                

در شيمي درماني، سلول هاي سريع تكثير شونده ي لوكمي          . تمصرف شده اس  

اما اين داروها همچنين مي توانند به سلول هاي طبيعـي كـه              . كشته مي شوند  

  .سريع تقسيم مي شوند، آسيب برساند

در شـيمي درمـاني، پـس از كـم          : اثر شيمي درماني بر روي سلول هاي خون       

تمال زيـاد بـا عفونـت، خـون         شدن تعداد سلول هاي سالم خون، بيمار به اح        

مردگي يا خونريزي آسان و همچنين احساس ضعف و خستگي شديد، مواجه            

به منظور بررسـي  ميـزان كـاهش         . وي آزمايش خون خواهد داد    . خواهد شد

اگر تعداد سلول ها    . سلول هاي خوني، خون مورد آزمايش  قرار خواهد گرفت         

ـ          ع شـود يـا مقـدار دارو        كم باشد، ممكن است براي مدتي شيمي درماني قط

همچنين داروهايي وجود دارند كه مي توانند به بدن بيمار بـراي            . كاهش يابد

همچنين ممكن است نياز به يك      . توليد سلول هاي جديد خون ياري برسانند      

  . انتقال خون پيش بيايد

 مو         

20 

شيمي درماني ممكـن اسـت      : اثر شيمي درماني بر روي سلول ها ي ريشه

اگر بيمار موهايش را از دست بدهـد، نبايـد نگـران            . شودباعث  ريزش موها     
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رشد موها بر خواهد گشت، اما ممكن است تا اندازه اي از نظـر رنـگ و                 . شود

  .جنس متفاوت باشد

شيمي درماني  : اثر شيمي درماني بر روي سلول هاي پوششي دستگاه گوارش         

ان و لـب    مي تواند سبب بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، اسهال و زخم هاي ده           

  .شود

 تخمك         
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برخـي انـواع شـيمي      : اثر شيمي درماني بر روي اسپرم يا سلول هاي

اكثر كودكاني كه براي لوكمي درمان      .  درماني مي توانند سبب نا باروري شوند      

هر. شده اند، زماني كه به سن بلوغ مي رسند، قادر به باروري طبيعي هستند             

 و سـن بيمـار، برخـي پـسرها و           چند  بسته به داروها و مقادير استفاده شده        

در بزرگـساالن شـيمي     . دخترها ممكن است در هنگام بلوغ نابـارور باشـند         

از آنجـايي كـه   . درماني ممكن است به سلول هـاي اسـپرم آسـيب برسـاند            

تغييرات در اسپرم ممكن است دائمي باشد، احتمال دارد كه اسـپرم سـازي               

 خـود را منجمـد  كـرده و          بعضي آقايان قبل از درمان، اسـپرم      . متوقف گردد

در خانم هاي بالغ، شيمي درماني ممكن است       ). بانك اسپرم(ذخيره مي نمايند  

زنان ممكن است دچار عادت ماهيانه غير منظم        . به تخمدان ها آسيب برساند    

همچنين ممكن است نشانه هاي يائسگي، مانند       . يا توقف عادت ماهيانه شوند    
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خانم هايي كه مي خواهند در      . ده شودگر گرفتگي ناگهاني و خشكي مهبل دي      

آينده باردار شوند، بايستي از گروه مراقبت سالمتي خود درباره راه هاي حفظ       

.تخمك، قبل از شروع درمان سوال نمايند

  

  

  پيوند سلول بنيادي

يونـد  پ. برخي از مبتاليان به لوكمي، پيوند سلول بنيادي را دريافت مي كنند           

سلول بنيادي به بيمار اجازه مي دهد تا تحت درمان با مقادير بـاالي داروهـا،                

مقادير باالي درمـان، باعـث تخريـب هـم          . پرتو تابي و يا هر دو قرار بگيريد       
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. سلول هاي لوكمي و هم سلول هاي طبيعي خون در مغز استخوان مي گـردد              

رتو تابي و يـا هـر دوي        پس از دريافت مقادير باالي شيمي درماني، درمان با پ         

آن ها، بيمار سلول هاي بنيادي سالم را از طريق يك وريد بزرگ دريافت مي               

سلول هاي خوني جديـد     ). اين عمل، مانند انجام يك انتقال خون است       (كنيد  

ايـن سـلول هـاي جديـد        . از سلول هاي بنيادي پيوند شده، ايجاد مي گردد        

 .درمـان تخريـب شـده انـد       جايگزين سلول هايي مي شوند كـه در هنگـام           

سـلول هـاي بنيـادي      . پيوندهاي سلول بنيادي در بيمارستان انجام مي شود       

ممكن است از خود بيمار يا از شخص ديگري كه سلول هاي بنيادي خود را به                

  .وي اهدا كرده است، بدست آيد

سلول هاي بنيادي معمـوال از      . سلول هاي بنيادي از منابع كمي تهيه مي شوند        

پيونـد مغـز    (و يا از مغـز اسـتخوان        ) وند سلول هاي بنيادي محيطي    پي(خون  

.  استخون بند ناف  "منبع ديگر سلول هاي بنيادي،      ". بدست آيند) استخوان

خون بند ناف از يك نوزاد تازه به دنيا آمده، گرفته شده و در فريزر ذخيره مي                 

 ناميده  وقتي شخصي خون بند ناف دريافت مي كند، پيوند خون بند ناف           . شود

  .   مي شود
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  چند توصيه

براي بيماران مبتال به سرطان خون مهم است كه تا حد توان، با تغذيه خوب و                

اين افراد به مقدار صحيحي از كـالري        . حفظ فعاليت از خودتان مراقبت كنند     

مبتاليان جهت حفظ قدرت خود،     . براي باقي ماندن در وزن مناسب، نياز دارند       

تغذيه خوب ممكـن اسـت بيمـار را در داشـتن            . ي دارندنياز به پروتئين كاف   

  .احساس بهتر و انرژي بيشتر كمك كند

بعضي مواقع به خصوص در طول يا بالفاصله بعد از درمان، بيمـاران ممكـن               

ممكن اسـت ناراحـت يـا خـسته     . است تمايلي به خوردن غذا نداشته باشند

ه خـوبي كـه بايـد       همچنين ممكن است احساس كنند كه غذا، آن مز        . باشند

از قبيل بـي اشـتهايي،      (به عالوه عوارض جانبي درمان      . داشته باشد را ندارد   

مي توانند براي خوب خوردن مشكل سـاز  ) تهوع، استفراغ يا زخم هاي دهان   

قـدم  . بسياري افراد، با حفظ فعاليت احساس بهتري پيدا مـي كننـد           . باشند

يماران را قوي نگه داشته و انرژي       زدن، يوگا، شنا و ساير فعاليت ها مي تواند ب         

ورزش، حالت تهوع و درد را كم مي كند و اداره درمان            . آن ها را افزايش دهد    

بيمـار  . همچنين مي تواند به تخفيف اضطراب كمك نمايد       . را آسان مي نمايد   
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هر فعاليت فيزيكي كه انتخاب مي كند، جهت اطمينان بايد با  پزشـك خـود                

  . صحبت كند

ال بررسي عوامل ايجاد سرطان هستند و اينكه چگونه رشـد و            محققين در ح  

همچنين در حال جستجو براي راه هاي جديد و بهتر براي           . پيشرفت مي كند  

محققين همچنين در حال يافتن راه      . جلوگيري، تشخيص و درمان آن هستند     

هايي براي ارتقا كيفيت زندگي افراد مبتال به سرطان در حين و بعد از درمـان        

  .باشندمي

25 

  

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


ی و د  ال الگ  یو س ب  
ید   العات  یطحاوی ا ال ت و  ھد ی  ه  سز ا  

com.blogfa.fard-safari.www  

  

26 

  

http://www.safari-fard.blogfa.com/
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

