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ای ػایعتزیي عالهت لٌفْم ُْچکیي تْدٍ

گزدى، سیزتغل یا کؼالَ راى اطت کَ ایٌِا 

اًذ. هعوْال ایي تْدٍ  گزٍ لٌفاّی تشرگ ػذٍ

ُا دردًاک ًیظتٌذ، اها تعذ اس ًْػیذى الکل 

هوکي اطت دردًاک ػًْذ. تْدٍ ُا هوکي 

اطت در طْل سهاى تشرگتز ػًْذ، یا هوکي 

ذیذ در ًشدیکی آى )یا حتی اطت تْدٍ ُای ج

 در لظوت ُای دیگز تذى( ظاُز ػْد.

تزیي علت تْرم غذد اها لٌفْم ُْچکیي ػایع

لٌفاّی ًیظت. غذد لٌفاّی کَ تیؼتزیي رػذ 

را دارًذ، تَ ّیژٍ در کْدکاى، تعلت عفًْت 

ایجاد هی ػْد. گزٍ ُای لٌفاّی کَ تَ علت 

ُای ّاکٌؼی یا  عفًْت تشرگ هیؼًْذ، غذٍ

ُا ٌُگام  زپالطتیک ًام دارًذ. ایي تْدٍُیپ

دردًاک ُظتٌذ. اگز عفًْت عاهل   لوض

تشرگی غذٍ لٌفاّی تاػذ، گزٍ تایذ ظزف 

چٌذ ُفتَ پض اس ایٌکَ عفًْت تزطزف ػذ 

 تَ اًذاسٍ ًزهال تزگزدد.

طزطاى ُای دیگز ًیش هی تْاًٌذ تاعث 

ایجاد تْرم غذد لٌفاّی ػًْذ. اگز ػوا یک 

یافتَ داػتَ تاػیذ، تَ  گزٍ لٌفاّی رػذ

خـْؽ اگز عفًْت جذیذی ًذاػتَ ایذ، 

تِتز اطت پشػک خْد را هاللات کٌیذ تا 

علت پیذا ػْد ّ در ؿْرت ًیاس تذّى 

 تاخیز درهاى ػْد.

  

  عالئن عووهی )غیر اختصاصی( لٌفوم

 هوچکیي:

تزخی اس هثتالیاى تَ تیواری ُْچکیي 

ػٌاختَ  Bعالئوی دارًذ کَ تعٌْاى عالئن 

 ػًْذ:هی

  تة )کَ هی تْاًذ تیغ اس چٌذیي رّس یا

 چٌذ ُفتَ طْل تکؼذ( تذّى عفًْت.

 .ًَخیض ػذى در اثز تعزیك ػثا 

  کاُغ ّسى غیز عوذی )کاُغ حذالل

 هاٍ(. 6٪ ّسى تذى طی 01

 

 :سایر عالئن لٌفوم هوچکیي 

 خارع پْطت 

 احظاص خظتگی 

 اس دطت دادى اػتِا 

هوکٌظت احظاص گاُی اّلات تٌِا عالهت 

 خظتگی دایوی تاػذ.

  

  سرفه، هشکل تٌفس، درد قفسه سیٌه در

 لٌفوم هوچکیي:

اگز لٌفْم ُْچکیي تز گزٍ ُای لٌفاّی داخل 

لفظَ طیٌَ تاثیز تگذارد، تْرم ایي گزٍ ُا 

هوکي اطت رّی ًای فؼار آّردٍ ّ هْجة 

طزفَ یا حتی هؼکل تٌفظی هخـْؿا ّلتی 

هوکٌظت درد کَ دراس کؼیذٍ تاػیذ ػْد. 

 پؼت اطتخْاى طیٌَ داػتَ تاػیذ.

داػتي یک یا چٌذ هْرد اس عالئن تاال تَ ایي 

هعٌی ًیظت کَ ػوا لطعا لٌفْم ُْچکیي 

داریذ. در ّالع تظیاری اس ایي عالئن احتواال 

تَ علت طایز ػزایط هاًٌذ عفًْت ایجاد هی 

ػْد. تا ایي ّجْد اگز ػوا یا فزسًذتاى ایي 

تا یک پشػک هؼْرت کٌیذ عالئن را داریذ 

تا علت آى پیذا ػْد ّ در ؿْرت ًیاس 

 درهاى ػْیذ.



 :HLعلت شٌاسی لٌفوم هوچکیي 

  

داًؼوٌذاى فاکتْرُای خطزی را کؼف کزدٍ اًذ کَ 

 فزد را تَ احتوال سیاد تَ تیواری ُْچکیي هثتال هی

کٌذ، اها هؼخؾ ًیظت دلیما چگًَْ ایي عْاهل 

  خطز را افشایغ هی دٌُذ.

کٌٌذ  تَ عٌْاى هثال، تزخی هحمماى فکز هی

هوکٌظت عفًْت تا ّیزّص اپؼتیي تار، تاعث  کَ

ػْد، کَ هٌجز تَ  B لٌفْطیت ُای DNA تغییزات

ػْد کَ طلْل  رػذ طلْل ُای ریذ اػتٌثزگ هی

 ُای طزطاًی در لٌفْم ُْچکیي ُظتٌذ.

 عواهل خطر لٌفوم هوچکیي:

احتوال اتتالی عاهل خطز چیشی اطت کَ تز رّی 

ُا هاًٌذ طزطاى تاثیز هی گذارد. ػوا تَ تیواری

طزطاى ُای هختلف دارای عْاهل خطز هختلف 

ُظتٌذ. تزخی عْاهل خطز طزطاى هاًٌذ طیگار 

کؼیذى هی تْاًٌذ تغییز کٌٌذ. دیگز عْاهل هاًٌذ طي 

 یا طاتمَ خاًْادگی لاتل تغییز ًیظتٌذ.

لٌفْم  چٌذ عاهل خطز، احتوال اتتالی فزد تَ

دٌُذ )اگز چَ ٌُْس ُْچکیي را افشایغ هی

هؼخؾ ًیظت کَ چزا ایي عْاهل خطز اتتال را 

افشایغ هی دٌُذ(. اها داػتي یک عاهل خطز یا 

حتی چٌذیي عاهل خطز، تَ ایي هعٌی ًیظت کَ ػوا 

لطعا تَ ایي تیواری دچار خْاُیذ ػذ ّ تظیاری اس 

فاکتْر  افزادی کَ ایي تیواری را دارًذ، هوکي اطت

 خطز ػٌاختَ ػذٍ ای ًذاػتَ تاػٌذ

 :HLدرهاى لٌفوم هوچکیي 

  

" را درهاى HLچه پزشکاًی "لٌفوم هوچکیي 

 هی کٌٌد؟

تز اطاص گشیٌَ درهاى هوکٌظت پشػکاى هختلفی 

 در تین درهاى ػوا تاػٌذ. ایي پشػکاى عثارتٌذ اس:

  ّ فْق تخـؾ هذیکال آًکْلْژی

پشػک فْق تخــی کَ  ُواتْلْژی:

طزطاى را تا دارُّای ػیوی درهاًی، 

تارگت تزاپی ّ ایوًْْتزاپی ّ پیًْذ هغش 

اطتخْاى درهاى هی کٌذ ّ کل تزًاهَ 

 درهاًی ػوا را طزح ریشی هی کٌذ.

  :)هتخـؾ رادیْتزاپی )رادیْتزاپیظت

پشػک هتخــی کَ طزطاى را تا 

 پزتْدرهاًی درهاى هی کٌذ.

هوکٌظت تظیاری اس تخـؾ ُای دیگز ُن تخؼی 

پشػک دطتیار، اس تین درهاى ػوا تاػٌذ، ػاهل: 

پزطتار، هتخـؾ تغذیَ، رّاًؼٌاص، هذدکار 

 . اجتواعی ّ ...

  

اگز تزای ػوا )یا فزسًذتاى( تؼخیؾ لٌفْم 

ُْچکیي گذاػتَ ػذٍ اطت، تین طزطاى ػوا گشیٌَ 

. هِن اطت ُای درهاى را تا ػوا درهیاى هی گذارًذ

کَ تذلت در هْرد گشیٌَ ُایتاى تفکز ًواییذ. ػوا 

فْایذ ُز گشیٌَ درهاى را در هماتل خطزات ّ 

 عْارف تالمٍْ آى تزرطی ًواییذ. 

درهاى لٌفْم ُْچکیي خیلی تز اطاص هزحلَ ی 

اطت. اها طایز فاکتْرُا هاًٌذ طي، طالهت عوْهی 

ّ هکاى لٌفْم هوکٌظت گشیٌَ ُای درهاى را تحت 

 تاثیز لزار دُذ.

تزای توام تیواراى لٌفْم ُْچکیي، ُذف اؿلی 

ػفای تیواری اطت. اها درهاى هیتْاًذ عْارضی 

داػتَ تاػذ کَ اغلة تزای طال ُا تزّس ًوی کٌذ. 

تَ ایي دلیل، پشػکاى تالع هی کٌٌذ تزًاهَ درهاًی 

ای را اًتخاب ًوایٌذ کَ کوتزیي ریظک عْارف را 

 داػتَ تاػذ.

  

 درهاى های لٌفوم هوچکیي:اًواع 

تظتَ تَ ًْع ّ هزحلَ لٌفْم ّ طایز فاکتْرُا گشیٌَ 

 ُای درهاًی هی تْاًذ ػاهل هْارد سیز تاػذ:

ػیوی درهاًی، پزتْ درهاًی، ایوًْْتزاپی )ػاهل 

آًتی تادیِای هًْْکلًْال(، ػیوی درهاًی تا دّس 

 تاال ّ پیًْذ هغش اطتخْاى

ثارتٌذ اس ػیوی درهاى ُای اؿلی لٌفْم ُْچکیي ع

درهاًی ّ پزتْ درهاًی. تظتَ تَ ػزایط یکی اس ایي 

 درهاى ُا یا ُز دّ اطتفادٍ هی ػًْذ.

تا ایوًْْتزاپی یا پیًْذ   هوکٌظت تیواراى خاؿی

طلْلِای تٌیادی، درهاى ػًْذ تخـْؽ اگز طایز 

 درهاًِا اثز ًکزدٍ تاػذ.

تجش تزای ًوًَْ تزداری ّ هزحلَ تٌذی، جزاحی 

تزای درهاى لٌفْم ُْچکیي اطتفادٍ هی تٌذرت 

 ػْد.

  

 تصوین گیری برای برًاهه درهاى لٌفوم هوچکیي:

هِن اطت کَ درهْرد توام گشیٌَ ُای درهاى )اُذاف ّ 

عْارف( تا پشػکاًتاى ؿحثت ًواییذ تا تِتزیي تـوین 

هتٌاطة تا ًیاستاى را تگیزیذ. در اًتخاب یک تزًاهَ 

خْد، ًْع ّ هزحلَ لٌفْم درهاًی، تَ طالهت عوْهی 

 ُْچکیي تْجَ ًواییذ. هْارد هثِن را تپزطیذ.


