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داروهای سلول درمانى
 /اطالعات عمومى
داروهای سلول درمانی دارو هایی میباشند که در درجه اول برای
درمان انواع مختلف رسطان مورد استفاده قرار میگیرند .مرصف
این داروها سلولهای رسطانی را از بین میبرند .در گذشته اغلب
این داروها سموم رسطانی نامیده میشدند.

نظرات در مورد این قسمت
آماده سازی

در این روش درمانی روال بر این است که ابتدا معاینات مختلف ی
را پیش از رشوع سلول درمانی انجام میدهند .این معاینات جهت
کمک به پزشک در تشخیص نوع رسطان ،اندازه غده ،تشخیص
و گسرتش بیامری در بدن میباشد .ضمنا پزشک میباید از وضع
جسمی بیامر و امکان ابتال به بیامریهای دیگر در بیامر که ممکن
است مانع از انجام درمانهای سلولی شود اطالع حاصل مناید.
درمان چگونه انجام مىشود؟

غالباً داروهای سلول درمانی را مستقیامً و از طریق رسم به بدن
تزریق میکنند .این مرحله معموال چند ساعتی به طول میانجامد.
معموال بیامر فقط در طول ساعتی که دارو تزریق میشود در
بیامرستان به رس میبرد.

غالب ًا داروهای سلول درمانى را مستقیم ًا و از طریق سرم به بدن تزریق
مىکنند .این مرحله معموال چند ساعتى به طول مىانجامد.
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با  1177می توان شبانه روز هم از طریق اینترنت و هم بوسیله ی تلفن تماس
گرفت.سایت  www.1177.seکه سایت مشترک لنزتینگ ومناطق مختلف کشور
و به زبان سوئدى است ،ویژه ی اخبار و اطالعات پزشکی -درمانی می باشد.جهت
مشاوره و رایزنی با پرستار درمورد بیماری می توان به شماره ی 1177تلفن زد.
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مرصف داروهای سلول درمانی اغلب برای بدن مشکالتی را در
بر دارند .به همین دلیل و بعد از تشخیص رسطان توسط پزشک
این وظیفه پزشک معالج میباشد که صحیح بودن استفاده از
این درمان را بر رسی مناید .در پاره ی مواقع اشعه درمانی مفید
تر است ،گاهاً داروهای دیگر تجویز میشود و بعضا نیاز به هیچ
درمانی منیباشد.

غالباً دارو چند روز متوالی تزریق شده سپس چند هفته فاصله در
درمان ایجاد شده و مجددا یک دوره جدید درمانی پس از چند
هفته آغاز میشود.
پاره ی از انواع داروهای سلول درمانی به صورت قرص موجود
میباشند و میتوان آنها را در منزل استفاده منود.
وضعیت عمومى بیمار پس از درمان

داروهای سلول درمانی فقط بر سلولهای رسطانی تاثیر گذار
نیستند ،بلکه بر سلولهای سالمت بدن نیز مرص واقع میشوند.
بهمین دلیل عوارض جانبی نیز در بر دارند .میزان و نوع عوارض

جانبی به نوع دارو ،به مقدار آن و به تعداد دفعاتی که درمان
انجام میشود بستگی دارد.
افراد مختلف در برابر عوارض جانبی عکسالعملهای متفاوتی
نشان میدهند .بعضی افراد حالت تهوع پیدا میکنند ،پارهای
افراد با ریزش مو مواجه میشوند و عده دیگری به عفونت دچار
میشوند .اغلب برای کاهش عوارض جانبی دارو موجود میباشد.
به همین دلیل و جهت دریافت کمک به موقع که بسیار رضوری
نیز میباشد بهرت است با پرسنل بیامرستان و در مورد عوارض
جانبی صحبت منائید .پس از پایان دوره سلول درمانی عوارض
جانبی آن نیز بخودی خود از بین میروند.
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