
 :لنفوم

 

لنفوم یکی از این بیماری ھا است کھ بھ دلیل دارا بودن عالئمی نظیر سرماخوردگی اغلب مورد غفلت قرار می 

  گیرد و تا زمانی کھ شدید و جدی نشده، فرد از ابتالی بھ این بیماری بی خبر است.

گلبول ھای سفید خون  بیماری لنفوم مرحلھ مقدماتی برای سرطان ھای سلول ھای خونی است کھ یک نوع از

  یعنی لنفوسیت ھا را تحت تاثیر قرار می دھد.

زمانی کھ لنفوسیت ھا بھ طور غیرطبیعی رشد می کنند و یا بیشتراز عمر طبیعی خود زنده می مانند و فعالیت 

  می کنند، سلول ھای سرطانی نامیده می شوند

  سیستم لنفاوی بدن

نازک است کھ مانند رگ ھای خونی شاخھ شاخھ شده و در بافت ھای دستگاه لنفاوی شامل شبکھ ای از لولھ ھای 

  بدن گسترش می یابند.



وجود دارند. این گره ھا بھ صورت خوشھ ای ” گره ھای لنفی“در این شبکھ عروقی، اندام ھای کوچکی بھ نام 

  در زیر بغل، کشالھ ران، گردن، قفسھ سینھ و شکم وجود دارند.

لنفاوی شامل: طحال، تیموس، لوزه ھا و مغز استخوان است. بافت لنفاوی در نواحی بخش ھای دیگر دستگاه 

  روده ھا و پوست نیز یافت می شود.دیگر بدن مانند: معده، 

ھای بدن کھ حاوی پروتئین، ای بھ نام لنف وجود دارد کھ مایع اضافی را از بافتماده ھای لنفاوی،درون رگ

  کند و با عفونت مبارزه می کند.است، خارج میھای ایمنی و مواد زاید سلول

گره ھای لنفاوی، اجزای کوچک گرد و بادامی شکلی ھستند کھ در سراسر بدن گسترده شده اند. این گره ھا در 

  قسمت ھایی از بدن مانند زیر بغل، کشالھ ران، گردن و شکم بھ تعداد بیشتری وجود دارند.

شده و غیرطبیعی رشد می کنند و یا بیشتراز عمر طبیعی خود زنده می زمانی کھ لنفوسیت ھا بھ طور کنترل ن

مانند و فعالیت می کنند، سلول ھای سرطانی نامیده می شوند. در بیشتر موارد، این سلول ھای غیر طبیعی 

  تومورھایی را در گره ھای لنفاوی تشکیل می دھند.

ی کند. این گره ھا با داشتن مایع لنف کھ مایعی ھر گره لنفاوی بھ عنوان مجرایی برای سیستم لنفاوی عمل م

شفاف و شبیھ پالسما است، تشکیل رگی مانند رگ ھای خونی را در بدن می دھند. از این رو سیستم لنفاوی را 

  گاھی گردش خون سفید بدن نیز می نامند.

ن ایفا می کند. عوامل سیستم لنفاوی شاخھ شاخھ می شود و با گسترش در تمام بدن، نقش تکمیلی برای گردش خو

خارجی بدن نظیر باکتری ھا بعد از ورود بھ داخل خون، بھ رگ ھای لنفاوی احاطھ کننده اندام ھا وارد می شوند 

  و بعد از رسیدن بھ نزدیک ترین گره لنفاوی، توسط لنفوسیت ھای مقیم آنجا تخریب می شوند.

مغز استخوان می باشند کھ کار تولید، تقسیم، تکامل  دیگر اجزای سیستم لنفاوی شامل طحال، تیموس، لوزه ھا و

  و تجمع لنفوسیت ھا را بر عھده دارند.

ھایی کھ ممکن است ھای خونی قدیمی، میکروبسلول کند،ھای لنفی و طحال عبور میگونھ کھ لنف از گرهھمان

آن مایع لنف از طریق دو شوند. پس از تصفیھ میباعث بیماری شوند و ھمچنین مواد خارجی و اضافی بدن، 

ً وارد جریان خون می   شود.لولھ یا مجرا، مجددا



آید. گاھی ھا بھ وجود میھای خونی است کھ از لنفوسیت) گروھی از تومورھای یاختھLymphomaلنفوم (

  شود.واژٔه لنفوم تنھا بھ تومورھای سرطانی اشاره دارد و بھ ھمٔھ تومورھا اطالق نمی

ً بدون درد ھستند، تب، تعرق، نشانگان این بیمار ی شامل این موارد ھستند: بزرگ شدن غدد لنفاوی کھ معموال

ً در شب صورت می   گیرد.خارش، کاھش وزن، احساس خستگی و دیگر عالئم. تعرق معموال

در لنفوم غیر ھوچکین، سلول ھای دستگاه لنفاوی، حالتی غیرطبیعی بھ خود می گیرند، طوری کھ بدون ھیچ 

  رشد کرده و تقسیم می شوندمھاری 

  شود.ھای بافت لنفاوی ایجاد میلنفوم سرطانی است کھ در سلول

شود و تکثیر پیدا خطرناک و کشنده می ھای ایمنی بدن بھ نام لنفوسیت، بدخیم،در این سرطان، یک نوع از سلول

  زند.ھای طبیعی را کنار میکند و سلولمی

  شود:میسرطان لنفوم، بھ دو گروه تقسیم -

  ھوچکین و غیر ھوچکین.

  لنفوم غیر ھوچکین-

لنفوم غیر ھوچکین نوعی سرطان است. در این لنفوم، سلول ھای دستگاه لنفاوی، حالتی غیرطبیعی بھ خود می 

  گیرند، طوری کھ بدون ھیچ مھاری رشد کرده و تقسیم می شوند.

ز گره ھای لنفاوی و یا حتی در اندامی دیگر ممکن است لنفوم غیر ھوچکین تنھا در یک گره لنفی، یا گروھی ا

  باشد.

  منتشر شود. مغز استخوان و یا طحال این نوع سرطان قادر است بھ ھر قسمت دیگر بدن نظیر: کبد،

  انواع لنفوم غیر ھوچکین

ایجاد می لنفوم تھاجمی با درجھ بدخیمی متوسط و باال: تمایل بھ رشد و انتشار سریع داشتھ و عالئم شدیدی را  –

  کند.



  لنفوم تنبل با درجھ بدخیمی پایین: خیلی آھستھ رشد کرده و عالئم بالینی کمتری را ایجاد می کند. –

  عالیم لنفوم غیرھوچکین

  ھای لنفی در گردن، زیر بغل و یا کشالھ رانھا و گرهورم بدون درد غده –

  تب بدون علت –

  عرق زیاد شبانھ –

  خستگی مداوم –

  دلیلکاھش وزن بی –

  خارش پوست –

  ھای قرمز روی پوستلکھ –

  ھیچگاه منتظر احساس درد نباشید، زیرا ممکن است مراحل ابتدایی لنفوم غیر ھوچکین بدون درد باشد.

  ھای دیگری ھم ایجاد شوند.تمام این عالیم ممکن است بھ خاطر علل یا بیماری

  د تا در تشخیص علت بھ شما کمک کند.چنانچھ این عالیم را مشاھده کردید، بھ پزشک مراجعھ کنی

  عوامل خطر لنفوم غیرھوچکین

  ھا بیشتر مستعد ابتال بھ لنفوم غیرھوچکین ھستند.جنسیت : آقایان نسبت بھ خانم –

  ھا و یا کودھای شیمیاییحالل ھا،کشعوامل محیطی : تماس با مواد شیمیایی خاص مانند برخی آفت –

  سن باال –



ایمنی بدن : کاھش میزان ایمنی بدن در مواردی مثل ابتال بھ ایدز و یا استفاده از داروھای  ضعیف شدن دستگاه –

  کننده دستگاه ایمنیضعیف

  ھیچگاه منتظر احساس درد نباشید، زیرا ممکن است مراحل ابتدایی لنفوم غیر ھوچکین بدون درد باشد

  راه ھای تشخیص بیماری

شود، از بیمار سؤاالتی را در مورد سابقھ پزشکی وی مطرح کرده و اگر پزشک بھ لنفوم غیر ھوچکین مشکوک 

  معاینھ بالینی کاملی بھ عمل می آورد.

  این معاینات شامل: بررسی بزرگ شدن گره ھای لنفی گردن، زیر بغل و یا کشالھ ران می باشد.

  تعدادی آزمایشات خونی نیز تجویز می شود.

  لھ اشعھ ایکستصویر برداری از نواحی داخل بدن بوسی –

  سی تی اسکن (تصویر برداری با جزئیات بیشتر از داخل بدن) –

  ام آر آی –

لنفانژیوگرام: عکسبرداری از دستگاه لنفی بوسیلھ اشعھ ایکس کھ متعاقب تزریق یک ماده حاجب صورت می  –

  گیرد. در این روش گره ھا و رگ ھای لنفی مشاھده می شوند.

جراح بخشی از بافت را برداشتھ و در اختیار آسیب شناس (پاتولوژیست) قرار  نمونھ برداری: در این روش، –

می دھد تا وی با مطالعھ نمونھ بافتی در زیر میکروسکوپ وجود یا عدم وجود سلولدھای سرطانی را بررسی 

بافت ھا نماید. در لنفوم غیر ھوچکین نمونھ برداری معموال از گره لنفی انجام می شود، ولی بھ ھر حال سایر 

  نیز ممکن است مد نظر باشند.

الپاراتومی: جراح با ایجاد برش روی شکم، نمونھ ھای بافتی مورد نیاز را جھت مطالعھ میکروسکوپی، از  –

  داخل بدن برمی دارد.

  :درمان

  درمان بھ مرحلھ بیماری، نوع سلول ھای مبتال، سن بیمار و وضعیت کلی سالمتی وی بستگی دارد.



غیر ھوچکین توسط تیمی از متخصصین شامل: خون شناس، سرطان شناس و یا متخصص درمان لنفوم 

  پرتودرمانی انجام می شود.

  معموال درمان لنفوم غیر ھوچکین شامل: شیمی درمانی، پرتو درمانی و یا ترکیبی از این دو خواھد بود.

نیز ممکن است جزو گزینھ ھای درمان زیست شناختی و یا جراحی  در برخی بیماران؛، پیوند مغز استخوان،

  درمانی باشد.

اگر لنفوم غیرھوچکین در شما جزو درجات پایین محسوب شود، در این صورت ھیچ گونھ درمانی صورت نمی 

  گیرد، زیرا این نوع، بھ آھستگی رشد می کند و ممکن است بھ ھیچ گونھ درمانی نیاز نداشتھ باشد.

 


