
 

  

 لٌفَم 

  
سیستن لٌفبٍی یک شبکِ بْن پیَستِ از ػرٍق، غذد ٍ 

اًذاهْبی اختصبصی است کِ ًمش ّبی هتؼذدی هي 

 ایي بذخین بیوبری لٌفَم ٍ دارد  خولِ ػولکرد دفبػی

 سیستن سلَلْبی بیوبری، ایي در. ببشذ هی سیستن

 از خبرج ٍ سرػت بِ شذُ، رشذ در اختالل دچبر لٌفبٍی

بِ . عبیؼی سلَلْبی بذى تکثیر هی شًَذ ًظن ٍ کٌترل

ّویي دلیل، هکبًْبی تدوغ ایي سلَلْب دچبر رشذ بی 

بِ دلیل ایٌکِ سلَلْبی سیستن لٌفبٍی . رٍیِ هی گردد

در توبم ًمبط بذى پراکٌذُ ّستٌذ، ایي بذخیوی هوکي 

دیگر بذى را است کبذ، عحبل، هغس استخَاى یب ّر خبی 

. هبتال ًوبیذ

لٌفَم : لٌفَهْب بِ دٍ دستِ اصلی تمسین هی شًَذ

ٍ لٌفَم ( Hodgkin's Lymphoma )َّچکیي 

.   (Non-Hodgkin's Lymphoma)غیرَّچکیي

 سیستن لٌفبٍی

ایي سیستن لسوتی از سبزهبى دفبػی بذى است 

. کِ برای هببرزُ بر ػلیِ بیوبریْب تکبهل یبفتِ است

لٌفبٍی، ػرٍق لٌفبٍی، غذُ تیوَس ٍ عحبل، غذد 

 هغس استخَاى

غذد لٌفبٍی اًذاهکْبی کَچکی . اخسای ایي سیستن اًذ

لرار گرفتِ، هسئَل  ّستٌذ کِ در هسیر ػرٍق لٌفبٍی

در ایي غذد، ٍیرٍسْب، . تصفیِ خریبى لٌف هی ببشٌذ

ببکتریْب ٍ سبیر هَاد خبرخی بِ دام افتبدُ، از ٍرٍد آًْب بِ 

. هحیظ درًٍی بذى خلَگیری هی شَد

 لٌفَم َّچکیي

هوکي است ػَاهلی از . ػلت ایي بیوبری هشخص ًیست

ػفًَی در هحیظ، خصَصیبت شًتیک فرد ٍ ّوچٌیي ػَاهل 

سیر بیوبری لٌفَم از یک . ایدبد بیوبری دارای ًمش ببشٌذ

غذُ لٌفبٍی کِ بصَرت پبیذار بسرگ شذُ است شرٍع هی 

رشذ ایي غذُ بِ آّستگی اداهِ هی یببذ ٍ بِ تذریح . شَد

در هَارد پیشرفتِ، . غذد اعراف خَد را ًیس درگیر هی ًوبیذ

ل، کبذ ٍ هغس بب ٍرٍد سلَلْبی بذخین بِ خریبى خَى، عحب

. استخَاى ًیس هوکي است درگیر شًَذ

اهب اکثر . لٌفَم َّچکیي هوکي است در ّر سٌی برٍز ًوبیذ

یب در ( سبلگی 40تب  15)هَارد در سبلْبی اٍل بلَؽ 

ػالئن اٍلیِ . دیذُ هی شَد( سبل 55پس از سي )هیبًسبلگی 

تب، تؼریك : ایي بیوبری هوکي است هشببِ اًفلَآًسا ببشذ

  ُ، لرز، احسبس خستگی ٍ ضؼف، بی اشتْبیی،شببى

بب پیشرفت بیوبری، . کبّش ٍزى ٍ بسرگ شذى غذد لٌفبٍی

ػالئن ببرزتر شذُ، تشکیل غذد خذیذ ٍ بسرگ شذى آًْب 

داًست ببیذ . سبب تبثیر بر اًذاهْبی هختلف بذى هی شَد

بیوبراى، ػالهت بیوبری تٌْب بسرگ شذى غذُ % 75کِ در 

از ایي رٍ، ببیذ غذد . لٌفبٍی بذٍى ّیچ ػالهت دیگر است

لٌفبٍی بسرگ بذٍى درد، حسبسیت ٍ لرهسی کِ هذتی پبیذار 

هبًذُ ببشذ را خذی تلمی کردُ، برای درهبى آى بِ پسشک 

. هراخؼِ ًوَد

ای از غذُ غیر تشخیص ایي بیوبری بب برداشت لغؼِ 

عبیؼی ٍ بررسی سبختوبى سلَلْبی تشکیل دٌّذُ آى بب 

 بیوبری ایي درهبى  .استفبدُ از هیکرٍسکَپ اًدبم هی شَد

 یب درهبًی اشؼِ دارٍ، چٌذ از ترکیبی درهبًی شیوی بب

 شفبی سبب هَارد% 90 در تمریبب شذُ، اًدبم آًْب ترکیب

. شَد هی بیوبر کبهل

 لٌفَم غیرَّچکیي

بیوبری هختلف را  35بیوبری هدوَػِ ای از حذٍد ایي 

تشکیل هی دّذ کِ ّوگی حبصل بذخین شذى 

لٌفَهْبی غیرَّچکیي بر . لٌفَسیتْبی عبیؼی ّستٌذ

 ببشٌذ، گرفتِ هٌشبء T یب B اسبس ایٌکِ از لٌفَسیتْبی
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جمع بندی و نتیجه 

 گیری

لىفُم، یکی از بیمبریٍبی بذخیم اوسبوی است کً 

در صُرت تشخیص بً مُقع َ درمبن صحیح، 

لىفُم یک بیمبری َاحذ ویست . قببل کىترل است

در ایه . َ شبمل چىذیه بیمبری متفبَت است

بذخیمی ٌب، از بیمبریٍبی بسیبر گرَي از  

خطروبک تب بیمبریٍبی بً سبدگی درمبن شُوذي 

از ایه رَ، ٌُشیبری افراد در . َجُد داروذ

تشخیص غذد لىفبَی بسرگ شذي کً در حبل رشذ 

ي می ببشىذ َ ٌستىذ یب دارای عالئم ٌشذار دٌىذ

ٌمچىیه تشخیص بمُقع َ صحیح مسئُالن 

سالمت، در درمبن َ برخُرداری بیمبر از طُل 

  .عمر کبفی دارای وقش مٍمی ٌستىذ

 

 

در ایي گرٍّْب، . بِ دٍ دستِ بسرگ تمسین هی شًَذ

از بیوبریْبی بِ شذت تْبخوی ٍ بِ سرػت کشٌذُ 

تب بیوبریْبی دارای سیر کٌذ چٌذیي سبلِ دیذُ هی 

سیر عبیؼی لٌفَم غیر َّچکیي از لٌفَم . شَد

بل پیش بیٌی است ٍ ایي بیوبری َّچکیي کوتر لب

هی تَاًذ بب سَْلت بیشتری بِ ًَاحی خبرج از غذد 

. لٌفی تْبخن یببذ

ػالئن اٍلیِ لٌفَهْبی غیر َّچکیي هشببِ لٌفَم 

َّچکیي بب بسرگی غذد لٌفبٍی در ًمبط هختلف 

بذى یب درگیری بؼضی از اًذاهْبی غیر از سیستن 

بب . است( ...درگیری هغس، پستبى، بیضِ،)لٌفبٍی 

پیشرفت بیوبری، ارگبًْبی هتفبٍتی هوکي است 

تشخیص ایي بیوبری ًیس بب . درگیری پیذا کٌٌذ

بررسی هیکرٍسکَپی لغؼبت ببفت غیر عبیؼی 

درهبى ایي عیف بیوبریْب ًیس بب . صَرت هی گیرد

ترکیبی از شیوی درهبًی، اشؼِ درهبًی یب ّر دٍی 

بت ببیذ داًست کِ ػبق. آًْب صَرت هی گیرد

لٌفَهْبی غیر َّچکیي بِ خَبی لٌفَم َّچکیي 

ًیست اگرچِ کِ ّریک از اًَاع ایي بیوبری دارای 

. پبسخ بِ درهبى ٍ سیر هتفبٍتی از سبیریي است
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