
 

  

 :لَسوی

اسفٌجی در ٍسظ استخَاى هی هغس استخَاى ثبفت 

ثبضذسلَل ّب در هغس استخَاى رضذ هی کٌٌذٍ ثِ سِ 

ًَع سلَل )گلجَل( خًَی تجذیل هی ضًَذ: سلَلْبی 

قرهس سلَلْبی سفیذ ٍ پالکت ّب در ثیطتر سرعبى 

ّبى خَى سلَل ّبی خًَی ثِ ضکل ثی رٍیِ ٍ غیر 

قبثل کٌترل تَلیذ هی ضًَذ ایي سلَلْبی خَى غیر 

لَلْبی سرعبًی( از ػولکردّبی سلَل عجیؼی )س

خَى عجیؼی از قجیل : ًجبرزُ ثب ػفًَت ّب ٍ پیطگیری 

ازخًَریسی ّبی ضذیذ جلَگیری هی کٌٌذ.سِ ًَع 

 سرعبى خَى ٍجَد دارد.لَسوی لٌفَم ٍ هیلَم

لَسوی ًَػی از سررعبى اسرت کرِ درخرَى ٍ هغرسٍ      

استخَاى پیذا ضذُ است.لَسوی ثِ ػلت تَلیذ ثیص از 

َل ّبی سرفیذ خرَى غیرر عجیؼری ثَجرَد هری       حذ سل

آیذ.کبر سلَلْبی سفیذ خَى هجبرزُ ثب ػفًَرت اسرت   

ػفًَرت   کِ ایي سلَلْبی  غیر عجیؼی قبدر ثِ هجبرزُ ثب

  ٍ اسرتخَاى   ًیستٌذ.ّوچٌیي هَجت ػذم تَاًربیی هغرس 

 ثرای سبخت سلَلْبی قرهس ٍپالکت ّب هی ضَد.

 

 : دًٍَع هْن لَسوی ػجبرت است از

لَسوی لٌفَسیت: سلَلْبی سفیذ خًَی ازًَع 

 لٌفَسیتْب زیبد هی ضًَذ.

لَسوی هیلَییذ: سلَلْبی سفیذ خًَی از ًَع 

 گراًَلَسیت ّب زیبد هی ضًَذ.

لَسوی هی تَاًذ هسهي ٍ یب حبد ثبضذ.ًَع حبد آى ثِ 

سرػت رضذ هی کٌذ در حبلی کِ ًَع هسهي آى ثِ 

 کٌذی رضذ هی کٌذ.

 ػلل:

سرعبى خَى هطخع ًیست اهب ػَاهل ػلت اغللی 

 احتوبل اثتال ثِ آى را افسایص هی دّذ.

 ػَاهل خغرلَسوی:

افرادی کِ ثب ثٌسى کبر هی کٌٌذ ثٌسى هَجَد درسیگبر 

 خغر اثتال ثِ لَسوی هیلَییذ را زیبد هی کٌذ.

افرادی کِ در هؼرؼ هقذار زیبدی اضؼِ قرار هی 

 گیرًذ

 

 

 ضیوی درهبًی

 سٌذرٍم داٍى)هٌگَلیسن(

 سبثقِ خبًَادگی اثتال ثِ لَسوی

 ػالین لَسوی

 تت لرز ًؼریق ضجبًِ ٍ دیگر ػالین سرهبخَردگی 

 ضؼف ٍ خستگی

 خًَریسی از لثِ ّبٍرم ٍیب 

 سردرد

 ضکن درد

 ثسرگ ضذى کجذ ٍ عحبل

 درد استخَاًی

 رًگ پریذگی

 ًقبط قرهس رًگ رٍی پَست

 کبّص ٍزى

 راّْبی تطخیع لَسوی

پسضک از ضوب آزهبیص خَى ٍ ضوبرش کبهل 

خَى را هی خَاّذ تب ثجیٌذ ضوب هجتال ثِ لَسوی 

 ضذُ ایذ یبًِ
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هٌظَر تسکیي درد ّیچگبُ از آسپریي استفبدُ ًکٌیذ زیرا ثِ 

آسپریي ػولکرد پالکت را دچبر اختالل هی کٌذ درظ ٍرت 

 ًیبز از استبهیٌَفي استفبدُ کٌیذ

 تبحذ اهکبى از اًجبم تسریق ػضالًی خَدداری کٌیذ

از زٍر زدى ثِ ٌّگبم اجبثت هساج خَدداری ًوبیئذ ٍثب اًجبم 

ز ٍ هػرف هیساى کبفی هبیؼبت از فؼبلیت ّبی ٍرزضی هجب

 ثرٍز یجَست جلَگیری کٌیذ

 ازًخ دًذاى استفبدُ ًکٌیذ از هسَاک ًرم استفبدُ کٌیذ

 ثِ جبی استفبدُ از تیغ از هبضیي ثرقی استفبدُ کیٌذ

 سجسیجبت را ثػَرت پختِ هػرف ًوبییذ

از ًسدیکی ثب افرایذ کِ هجتالة ُ سرهبخَردگی ٍ ثیوبری ّبی 

ذ خَدداری ًوبییذ زیرا هقبٍهت ثذى ضوب پبییي دیگر هی ثبضٌ

 است

ٌّگبم هراجؼِ ثِ دًذاى پسضک قجل از ّراقذاهی پسضک را در 

 جریبى ثیوبیر خَد قرار دّیذ.

راّْبی جلَگیری از خًَریسی از زخن ضبهل استفبدُ از فطبر 

ٍس رهب در هحل آسیت ٍ ثبال ًگْذاضتي ػضَر هی ثبضذ.ثؼذ 

ف لجٌیبت هیَُ ٍ سجسیجبت تبزُ زا ضیوی درهبًی از هػر

 پرّیسًوبیئذ

در غَرت تت خًَریسی از لثِ ٍجَد خَى در ادارار هذفَع 

ضذى اًگطتبى پب  سیبُ ضکن درد ًبگْبًی ٍ ضذیذ ثٌفص

کجَدی ٍسیغ ٍپیذا ضذى ًقبط ریس قرهس رًگ ثر 

 رٍی پَست ثِ پسضک هراجؼِ ًوبییذ.

 

اگر ایي آزهبیص ًطبى دّذ کرِ ضروب هجرتال ثرِ     

سرعبى خرَى ّسرتیذ پسضرک ثیَپسری )ًوًَرِ      

 ثرداری( از هغس
استخَاى را اًجام هی دهذ تابفهوذ که شوا کذام ًوَ   

 سرطاى خَى را داریذ

 درهاى لَسوی

سي ٍضویت  سوته  دورد ًٍوَ      درهاى بستگی به 

 سرطاى خَى دراد

هووکي اس  پسشک چٌذ رٍش درهاًی را باهن تجَیس 

کٌذ ٍ شاهل: شتوی درهاًی درهاى بتَلوَشیکی پرتوَ   

 درهاًی ٍ پتًَذ سلَلهای بٌتادی باشذ

بتورااى سرطاًی ازًَ  حاد تح  شتوی ردهاًی قورار  

هی گترًذ زیرا ایي ًَ  درهاى به سرع  اثر هوی کٌوذ   

بستاری از بتواراى سرطاًی حاد به ردهواى بوه خوَبی    

 پاسخ هی دهٌذ

 تَصته های ههن

 هاییات دراٍاى بٌَشذ

از شرک  در ٍرزش هایی که احتوال ٍقَ  آستب 

 ٍجَد داردهثل دٍچرخه سَاری اسکت 

شیوتٌاستتک ٍ دٍیذى خَدداری کٌتذ.زیرا در صَرت 

 برٍز آستب خفتف خًَریسی ٍسع ٍجَد دارد
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