
 

  

 لٌفَم 

  
سیستن لٌفاٍی یک شبکِ بْن پیَستِ از عرٍق، غذد ٍ 

اًذاهْای اختصاصی است کِ ًمش ّای هتعذدی هي 

 ایي بذخین بیواری لٌفَم ٍ دارد  خولِ عولکرد دفاعی

 سیستن سلَلْای بیواری، ایي در. باشذ هی سیستن

 از خارج ٍ سرعت بِ شذُ، رشذ در اختالل دچار لٌفاٍی

عبیعی سلَلْای بذى تکثیر هی شًَذ. بِ  ًظن ٍ کٌترل

ّویي دلیل، هکاًْای تدوع ایي سلَلْا دچار رشذ بی 

رٍیِ هی گردد. بِ دلیل ایٌکِ سلَلْای سیستن لٌفاٍی 

در توام ًماط بذى پراکٌذُ ّستٌذ، ایي بذخیوی هوکي 

بذى را  است کبذ، عحال، هغس استخَاى یا ّر خای دیگر

 هبتال ًوایذ.

لٌفَهْا بِ دٍ دستِ اصلی تمسین هی شًَذ: لٌفَم 

( ٍ لٌفَم Hodgkin's Lymphoma َّچکیي )

 .  (Non-Hodgkin's Lymphoma)غیرَّچکیي

 سیستن لٌفاٍی

اینني سیسننتن لسننوتی از سننازهاى دفنناعی بننذى اسننت  

کِ برای هبارزُ بر علینِ بیواریْنا تکاهنل یافتنِ اسنت.      

لٌفناٍی، عنرٍق لٌفناٍی، غنذُ تیونَ  ٍ      عحال، غنذد  

 هغس استخَاى

اخسای ایي سیستن اًنذ. غنذد لٌفناٍی اًنذاهکْای کنَچکی      

لنرار گرفتنِ، هسن َل     ّستٌذ کِ در هسنیر عنرٍق لٌفناٍی   

تصننفیِ خرینناى لٌننا هننی باشننٌذ. در اینني غننذد، ٍیرٍسننْا، 

باکتریْا ٍ سایر هَاد خارخی بِ دام افتنادُ، از ٍرٍد نًْنا بنِ    

 هحیظ درًٍی بذى خلَگیری هی شَد.

 لٌفَم َّچکیي

علت ایي بیواری هشخص ًیسنت. هوکني اسنت عنَاهلی از     

 ًَ ی در هحیظ، خصَصیات شًتیک فرد ٍ ّوچٌیي عَاهل عفن

ایداد بیواری دارای ًمش باشٌذ. سیر بیواری لٌفنَم از ینک   

غذُ لٌفاٍی کِ بصَرت پایذار بسرگ شذُ اسنت شنرٍم هنی    

شَد. رشذ ایي غذُ بِ نّستگی اداهِ هی یابنذ ٍ بنِ تنذریح    

غذد اعراف خَد را ًیس درگیر هی ًوایذ. در هَارد پیشنرفتِ،  

بنذ ٍ هغنس   با ٍرٍد سلَلْای بذخین بِ خریاى خَى، عحال، ک

 استخَاى ًیس هوکي است درگیر شًَذ.

لٌفَم َّچکیي هوکي است در ّر سٌی برٍز ًوایذ. اها اکثر 

سالگی( یا در  04تا  51هَارد در سالْای اٍل بلَغ )

سال( دیذُ هی شَد. عالئن اٍلیِ  11هیاًسالگی )پس از سي 

ایي بیواری هوکي است هشابِ اًفلَنًسا باشذ: تب، تعریك 

  رز، احسا  خستگی ٍ ضعا، بی اشتْایی،شباًِ، ل

کاّش ٍزى ٍ بسرگ شذى غذد لٌفاٍی. با پیشرفت بیواری، 

عالئن بارزتر شذُ، تشکیل غذد خذیذ ٍ بسرگ شذى نًْا 

داًست سبب تاثیر بر اًذاهْای هختلا بذى هی شَد. بایذ 

% بیواراى، عالهت بیواری تٌْا بسرگ شذى غذُ 51کِ در 

لٌفاٍی بذٍى ّیچ عالهت دیگر است. از ایي رٍ، بایذ غذد 

لٌفاٍی بسرگ بذٍى درد، حساسیت ٍ لرهسی کِ هذتی پایذار 

هاًذُ باشذ را خذی تلمی کردُ، برای درهاى نى بِ پسشک 

 هراخعِ ًوَد.

ای از غذُ غیر تشخیص ایي بیواری با برداشت لغعِ 

عبیعی ٍ بررسی ساختواى سلَلْای تشکیل دٌّذُ نى با 

 بیواری ایي درهاى  استفادُ از هیکرٍسکَپ اًدام هی شَد.

 یا درهاًی اشعِ دارٍ، چٌذ از ترکیبی درهاًی شیوی با

 شفای سبب هَارد% 04 در تمریبا شذُ، اًدام نًْا ترکیب

 .شَد هی بیوار کاهل

 لٌفَم غیرَّچکیي

بیوناری هختلنا را    51بیوناری هدوَعنِ ای از حنذٍد    ایي 

تشننکیل هننی دّننذ کننِ ّوگننی حاصننل بننذخین شننذى     

لٌفَسنیتْای عبیعنی ّسنتٌذ. لٌفَهْنای غیرّنَچکیي بنر       

 باشٌذ، گرفتِ هٌشاء T یا B اسا  ایٌکِ از لٌفَسیتْای
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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. 

َ شبمل چىذیه بیمبری متفبَت است. در ایه 

بذخیمی ٌب، از بیمبریٍبی بسیبر   گرَي از

خطروبک تب بیمبریٍبی بً سبدگی درمبن شُوذي 

َجُد داروذ. از ایه رَ، ٌُشیبری افراد در 

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.

 

 

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

از بیواریْای بِ شذت تْاخوی ٍ بِ سرعت کشنٌذُ  

تا بیواریْای دارای سیر کٌذ چٌذیي سالِ دیذُ هی 

شَد. سیر عبیعنی لٌفنَم غینر ّنَچکیي از لٌفنَم      

بل پیش بیٌی است ٍ ایي بیواری َّچکیي کوتر لا

هی تَاًذ با سَْلت بیشتری بِ ًَاحی خارج از غذد 

 لٌفی تْاخن یابذ.

عالئن اٍلیِ لٌفَهْای غیر ّنَچکیي هشنابِ لٌفنَم    

َّچکیي با بسرگی غنذد لٌفناٍی در ًمناط هختلنا     

بذى یا درگیری بعضی از اًذاهْای غینر از سیسنتن   

( اسنت. بنا   لٌفاٍی )درگیری هغس، پسنتاى، بیضنِ،...  

پیشرفت بیواری، ارگاًْای هتفناٍتی هوکني اسنت    

درگیری پیذا کٌٌذ. تشخیص ایني بیوناری ًینس بنا     

بررسی هیکرٍسنکَپی لغعنات بافنت غینر عبیعنی      

صَرت هی گیرد. درهاى ایي عیا بیواریْنا ًینس بنا    

ترکیبی از شیوی درهاًی، اشعِ درهاًی یا ّنر دٍی  

بنت  نًْا صنَرت هنی گینرد. باینذ داًسنت کنِ عال      

لٌفَهْای غیر َّچکیي بِ خنَبی لٌفنَم ّنَچکیي    

ًیست اگرچِ کِ ّریک از اًَام ایي بیوناری دارای  

 پاسخ بِ درهاى ٍ سیر هتفاٍتی از سایریي است.
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