ّز ػضَ ثذى هثل کجذ ،کلیِ ٍ هغشاستخَاى اس تؼذاد
سیبدی سلَلْبی یکسبى تطکیل ضذُ است .صى ّبی ّز
سلَل ،ثِ آى فزهبى هی دٌّذ کِ تَلیذ هثل ٍ رضذ کٌذ
یب ثویزد .در حبل عجیؼی ایي فزهبى ّب ثخَثی غبدر ٍ
اجزا هی ضَد ٍ ثذى ثِ سًذگی عجیؼی اداهِ هی دّذ .اگز
غذٍر یب اجزای ایي فزهبى ّب دچبر اختالل ضَد ،سلَل
ّب ثػَرت غیزعجیؼی تکثیز هی ضًَذ ٍ یک غذُ یب تَهَر
را ثِ ٍجَد هی آٍرًذ .در ثیوبری هَلتیپل هیلَهب ،اًَاع
خبغی اس سلَلْبی سفیذ ثِ ًبم پالسوبسل دچبر تکثیز
غیزعجیؼی هی ضًَذ .ایي سلَلْب در هغشاستخَاى سبختِ
هی ضًَذ ٍ هسئَل سبختي آًتی ثبدی ّستٌذ .آًتی
ثبدی ّب ثذى را در همبثل ػفًَت ّب هحبفظت هی کٌٌذ.
پالسوبسل ّبی غیزعجیؼی در هغشاستخَاى تجوغ پیذا
هی کٌٌذ ٍ ثبػث تخزیت استخَاى ٍ اختالل در
ػولکزدّبی هغشاستخَاى هثل سبختي گلجَلْبی لزهش ٍ
گلجَلْبی سفیذ ٍ پالکت ّب هی ضَد .هوکي است ثزای
هذتی ثیوبری ثغَر کبهل اس ثیي ثزٍد اهب اهکبى ػَد
هجذد ًیش ٍجَد دارد.
عالئم :
 درد استخَاى کِ در 75درغذ افزاد هجتال دیذُ هی
ضَد ٍ اغلت در ًبحیِ پطت ٍ دًذُ ّب است ٍ ثِ ػلت
ٍجَد تَهَر در استخَاى هی ثبضذ.
 کن خًَی کِ ثب رًگ پزیذگی ،خستگی ٍ ضؼف خَد
را ًطبى هی دّذ.
 ػفًَت هکزر کِ ثِ ػلت اختالل در سبختي گلجَل
سفیذ ٍ ضؼف سیستن ایوٌی هی ثبضذ.

 ضکستگی استخَاى ثب ضزثبت خفیف کِ ثِ ػلت
تخزیت ثبفت استخَاى کبست ٍ گبّی ثذٍى ػالهت
هی ثبضذ.

ّذف اس درهبى اس ثیي ثزدى سلَلْبی سزعبًی ،تسکیي
درد استخَاى ،درهبى کن خًَی ٍ درهبى ٍ پیطگیزی اس
ػفًَت ّب هی ثبضذ.

 افشایص کلسین خَى ثِ ػلت تخزیت استخَاى؛
افشایص کلسین خَى ثبػث آسیت ثِ کلیِ ،هغش ،للت ٍ
دستگبُ گَارش هی ضَد سیزا کلسین در ایي اًذام ّب
رسَة هی کٌذ .احسبس ػغص ،یجَست ،گیجی ٍ کوب اس
ػالئن دیگز افشایص کلسین خَى هی ثبضذ.



 فطبر رٍی ًخبع ٍ فلج اًذام ّب؛ کِ ثِ ػلت تخزیت
ستَى هْزُ ّب هی ثبضذ.
 خًَزیشی ٍکجَدی ثِ دلیل کوجَد پالکت
 افشایص غلظت خَى کِ ثب ػالئن خًَزیشی اس ثیٌی،
دّبى ،سزدرد ،تبری دیذ ٍ ًبرسبیی للجی خَد را
ًطبى هی دّذ.
 تطکیل لختِ در خَى
علت :
ػلت ٍالؼی ایي ثیوبری ًبضٌبختِ هی ثبضذ .در هیبًسبلی
ثیطتز دیذُ هی ضَد ٍ هزداى ثیطتز اس سًبى هجتال هی
ضًَذ.
تشخیص :
خَى ٍ ادرار جْت ضٌبسبئی پزٍتئیٌی ثِ ًبم ثٌس جَس
هَرد ثزرسی لزار هی گیزًذ .ایي پزٍتئیي ضذت ثیوبری ٍ
پبسخ ثِ درهبى را تؼییي هی کٌذ .ػالٍُ ثز ایي ًوًَِ
گیزی اس هغشاستخَاى اًجبم هی ضَد ٍ ثذیي ٍسیلِ
سلَلْبی سزعبًی در هغش استخَاى هَرد ضٌبسبئی لزار
هی گیزدّ .وچٌیي ػکس ثزداری سبدُ اس استخَاى ّب
هیشاى ضبیؼبت ٍاردُ ضذُ را هطخع هی کٌذ.
درمان :

شیمی درماوی ي اشعٍ درماوی (رادیًتراپی)

ایي رٍش ّبی درهبًی جْت اس ثیي ثزدى تَهَرّبی
سزعبًی هی ثبضذ .جشٍُ آهَسضی هزالجت ّبی هزثَط ثِ
ضیوی درهبًی را اس پزستبر خَد ثگیزیذ.
 داريَای تحریک کىىذٌ ساخته سلًل َای
استخًاوی
ایي دارٍّب هثل

«پامیدرونات » ثبػث هی ضًَذ

استخَاى ّبی تخزیت ضذُ دٍثبرُ تزهین ضًَذ ٍ در
ًتیجِ احتوبل ضکستگی در استخَاى کبّص یبثذ.
 تسریق خًن
جْت درهبى کن خًَی گبّی ًیبس ثِ تشریك خَى هی
ثبضذ.
 داريَای مسکه
جْت تسکیي درد یکی اس اًَاع ضذ درد ّب تَسظ پشضک
تجَیش هی ضَد .گبّی درد آًمذر ضذیذ است کِ ثیوبر ثِ
ضذ درد ّبی تخذیزی ًیبس پیذا هی کٌذ.

 پیًوذ مغس استخًان
اگز درهبى ّبی فَق هَثز ًجَد پیًَذ هغشاستخَاى اًجبم
خَاّذ ضذ .در پیًَذ هغشاستخَاى ،اثتذا ثیوبر در ثخص
پیًَذ ثستزی هی گزدد ،سپس ثب استفبدُ اس سَسى ٍ
سزًگ ّبی هخػَظ هغشاستخَاى کطیذُ ٍ در دهبی
پبئیي ًگْذاری هی ضَد.
در هزحلِ ثؼذ ضیوی درهبًی ثب دٍسّبی سٌگیي اًجبم هی
ضَد تب توبهی سلَلْبی سزعبًی اس ثیي ثزًٍذ .سپس در
هزحلِ آخز هغشاستخَاى خَد ثیوبر یب یک دٌّذُ تشریك
خَاّذ ضذ ٍ در ًتیجِ ،هغشاستخَاى لبدر خَاّذ ثَد
سلَلْبی سبلن را تَلیذ کٌذ.
توصیه های زیر را بکار ببنذیذ :
 دٍرُ درهبى را کبهل کٌیذ.

 اس ًگْذاری گل ّبی تبسُ ،گیبّبى آپبرتوبًی ٍ
پزداختي ثِ ثبغجبًی ٍ ًگْذاری لفس پزًذُ
پزّیش کٌیذ.
 اس خَردى سجشیجبت تبسُ ٍ هیَُ پَست دار
خَدداری کٌیذ.
 رصین غذایی پز پزٍتئیي ٍ پزکبلزی داضتِ ثبضیذ.
 ثِ ٌّگبم حضَر در هحل ّبی پزجوؼیت هثل
آسبًسَر ٍ سیٌوب هبسک ثشًیذ .حتی االهکبى اس
حضَر در ایي هکبى ّب اجتٌبة کٌیذ.
 اس ًَضیذى آة اس آثخَری ّبی ػوَهی پزّیش
کٌیذ.
 جْت پیص گیزی اس لختِ در رگ ّب اس اًذاختي
پبّب رٍی ّن خَدداری ٍ اس جَراة ّبی پیص
گیی اس تطکیل لختِ استفبدُ کٌیذ.

 اضیبء ثیص اس 5کیلَگزم را ثلٌذ ًکٌیذ.
 در غَرت ًذاضتي هٌغ پشضکی ،هبیؼبت فزاٍاى
ثٌَضیذ سیزا خغز رسَة کلیسن در کلیِ ٍ تطکیل سٌگ
کلیِ را کبّص پیذا هی کٌذ.
 اس آًجبئیکِ ثِ ػلت ًمع در سیستن ایوٌی احتوبل
ثزٍس ػفًَت در ایي ثیوبری افشایص هی یبثذ .جْت
پیطگیزی اس ػفًَت ّب تَغیِ ّبی سیز را ثکبر گیزیذ:
 دست ّبی خَد را لجل اس غذا خَردى ثطَئیذ.

واحد آموزش ضمن خدمت

مولتیپل میلوما

 عالئم زیر را بٍ خاطر داشتٍ باشیذ ي در

 اگز هتَجِ ػَد ٍ یب ثزگطت ػالئن ضذیذ ،ثالفبغلِ
ثِ پشضک هزاجؼِ کٌیذ.
 اس فؼبلیتْبی سٌگیي پزّیش کٌیذ ٍ فؼبلیتْبی خَد را
هحذٍد کٌیذ سیزا احتوبل ضکستگی استخَاى سیبد هی
ثبضذ .هوکي است ثزای حوبیت اس ستَى هْزُ ّب ثِ
کوزثٌذ عجی هخػَظ ًیبس داضتِ ثبضیذ.

مركسآموزشي درماني نمازي

صًرت مشاَذٌ آن ،بالفاصلٍ بٍ پسشک
گسارش دَیذ:
 ػالئن ًبضی اس ػفًَت ضبهل :تت ،لزس ،کبّص اضتْب ٍ
سَسش ادرار
 ػالئن ًبضی اس ًبرسبیی کلیِ ضبهل :کبّص ادرارٍ ،رم
در دست ٍ پب
 ػالئن ًبضی اس افشایص کلسین خَى ضبهل :ػغص
سیبد  ،یجَست ،گیجی ٍ کوب
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