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 نیهوچک یماریب

 

 توجه: این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  

 ست؟یرطان چس

 یعیطب یبدن خارج از کنترلها یا اعضایاز بافتها  یدر بعض یعیرطبیغ یاست که در آن سلولها یماریب یسرطان نوع

  یک روند کنترل شده بازسازی یبدن در ط یعیطب یات، سلولهایکنند. در زمان ح یش تعداد میشروع به رشد و افزا 

شدطب یشوند. ا  یر میو تکث سلولها   یگردد. وقت یده و زخمها میصدمه د  یم بافتهایبدن و ترم یعین امر باعث ر که 

از  یند. بعضدددیگو یآورند که به آن تومور م یاز سدددلولها را بو ود م یرشدددد کنند توده ا یعیطب یخارج از کنترلها

از  یند. بعضددیگو یم میخوش خ یورهاشددوند که به آنها توم یجاد خودرشددد کرده بزرم میتومورها فقط در مکان ا

شد م یتومورها نه تنها درمحل ا ضا یتها م و تخر ییکنند بلکه توانا یجاد، ر شته و م یاطراف را ن یب بافتها و اع   یز دا

ند. گسترش به  یگو یا سرطان م یم یبدخ ین تومورها را تومورهایدا کنند. ایتوانند به نقاط دور دست بدن گسترش پ  

ست بد  سلولها  یم یاتفاق ین وقتنقاط دور د شده و از طر یم از محل اولیبدخ یافتد که  ان خون یق  ریه خود کنده 

س ی شته و در نقاط  د  یستم لنفاو یا  شده   یا ین تومورهایند. به ایجاد نمایرا ا یدید، تومور  دیبدن منتقل گ جاد 

 ند.  یگو ید، متاستاز می د

 ست؟ ین چیهوچک یماریب

 است.  یسلولها در دستگاه لنفاو یعیرطبیفوم با رشد غک نوع خاص از لنین یهوچک



ماران بهبود یاز ب یادیباعث شددده اسددت که تعداد ز  یمارین بیص و درمان اینه تشددخید در زمی د یشددرفت هایپ

شخ ین بیابند.در ای سب م یماران با ت ن یهوچک یماریافت. گرچه بیش خواهد یزان بهبود افزایص زودرس و درمان منا

 است.  یسالگ 50تا  20ن یوع آن بین سن شیعتریده شود، شاین دیتمام سن ممکن است در

ن یص ایتوان زودتر به تشددخ یشددودچ چگونه م  یو درمان م  کشدد  یمارین بیسددتچ چگونه این چیهوچک یماریب

 دچ یرس یماریب

 پاسخ داده خواهد شد.   یمارین بیگر دربارة این سئواالت و سئواالت دین  زوه به ایدر ا

ن یهوچک یماریرا شددرد داد که به ب  یماریک نوع بین بار یاول ین برایتوماس هوچک یآقا یالدیم 1832سددال  در 

 شود.  یم یم بندیهستند، تقس یدر دسته لنفوم ها که سرطان دستگاه لنفاو یمارین بیمعروف شد. ا

ستگاه لنفاو ین در یهوچک یماریب ش    یمارین بیاگر اشود.   یجاد میا یمعموالً در گره لنف یک منطقة د به موقع ک

داخل  یه، اعضا یر یریتواند باعث درگ ین میپخش گردد. هوچک یودرمان نشود، ممکن است در تمام دستگاه لنفاو   

سترش ب       شود. با گ ستخوانها  افته، در مقابله با عفونت ها اختالل یکاهش  یعید طبیسف  یچه های، گویماریشکم و ا

 گوناگون گردند.   ین ممکن است مستعد ابتال به عفونت هایمبتالً به هوچکماران ین بیشود. بنابرا یجاد میا

 شود؟ يافت میدر کجا  یدستگاه لنفاو

که به آنها عروق   یکوچک یاز شددبکه عروق  یشددود. دسددتگاه لنفاو   یجاد میا ین در دسددتگاه لنفاو یهوچک یماریب

  یو بافتها یلنفاو یت ها بوده و شددامل گره هایکه محل تجمع لنفوسدد یلنفاو یند، به همراه بافتهایگو یک میلفنات

ک یستمیبه گردش خون س یان بافتیعات میک مسئول بازگرداندن مایل شده است. عروق لنفاتیباشند، تشک یگر مید

ستگاه لنفاو    ستند. د س  ی زئ یه ست. بافتها  یستم دفاع یاز    یشتر بافتها یدر ب یلنفاو یبدن در مقابل عفونت ها ا

 شوند.  یافت می، کبد، مغز استخوان و روده ژه طحالیبدن به و



 یشود که به آنها غدد لنفاو  یافت میت ها یاز لنفوس  یشکل کوچک  یدانه ا ی، تجمع هایر عروق لنفاویمس  یدر ط

در همه نقاط بدن  یلنفاو یمو ود در لن  است. گره ها  یها یها و باکتر ین غدد، حذف ناخالص یند. عمل ایگو یم

ح بزرگتر ین غدد معموالً از دانه تسددبیشددوند. ا یافت و لمس می یر بغل و کشدداله ران براحتیگردن، زپراکنده اند. در 

صورت ا  یستند ول ین بدون درد بزرم  یک گره لنفاویشوند. با مشاهده    یگر بزرم مید یهایماریا بیجاد عفونت یدر 

 د به پزشک مرا عه کرد. یبماند با یک ماه باقیشتر از یشده که ب

 ن یهوچک یماریعلل ب

 یک خار  ی ک تحری بدن در برابر   ین در اثر مقابله دسدددتگاه دفاع    یهوچک یمار یده دارند که ب  ی از محققان عق  یبرخ

در حال توسعه که در آنها افراد  امعه تا زمان بلوغ تماس   یدر کشورها  یمارین بیشود. ا  یجاد میروس ایک ویمثل 

که در آنها  یافته صنعت یتوسعه   یدر کشورها  یمارین بیشود. ا  یده میر دبا عوامل عفونت زا داشته اند، کمت  یفراوان

ن حال دانش ما را ع یشود. با ا  یده میشتر د یع اطفال تماس نداشته اند، ب یشا  یهایماریب یسالگ  10کودکان تا سن  

 است.  یهنوز ناکاف یماریبه علت ب

 ص یتشخ

ص زود هنگام  یتشخ یست ولیر نیاز آن امکان پذ یریشگین نامعلوم است، در حال حاضر پ  یهوچک یماریچون علت ب

 به همراه دارد. یج خوبیو درمان مناسب نتا

ا  یر بغل یبزرم و بدون درد اسدددت که معموالً در گردن و گاه در ز یک غده لنفاویداشددددن ین عالمت، پیمعموالً اول

ستحمام   ین غدد لنفاویشود. ا  یده میکشاله ران د  صال یگاه در هنگام ا شوند.غدد    یبدن کش  م  ید کردن موهاا ا

ست در اثر عفونت ها   یلنفاو شوند ول ین نیهوچک یماریر از بیگر غید یهایماریا بیممکن ا که  یغده لنفاو یز بزرم 

شد با  یش از یب شد چه نبا سط پزشک معا  یک ماه بزرم بماند چه دردناک با معموالً  یعفون ینه گردد. غده لنفاوید تو

 دردناک است. 



 شود که عبارتند از:  یده مین دیمار مبتالً به هوچکیز دربین یگریعالئم دگاه 

o ست. یکه علت آن مشخص ن یده ایتب طول کش 

o  گردد.  یض ملحفه میمار مجبور به تعویاد است که بیق آن قدر زیر. گاه این تعریه ناپذیعرق شبانه تو 

o   خارش بدن 

o ا شکم یپشت  یعیرطبیغ یدردها 

o یعیرطبیکاهش وزن غ  

o نفس   یتنگ 

شا ین نیر از هوچکیغ یگرید یهایمارین عالئم در بیا ست ول یز  صورت بروز ا  یع ا ست ندادن   ین عالئم برایدر  از د

 د به پزشک مرا عه کرد. ی، بایمارین بیص زود هنگام ایشانس تشخ

به عمل  یپزشددکنه یکند. آنگاه معا یه میفرد ته یت پزشددکیاز وضددع یخچه کاملیتار یپس از مرا عه به پزشددک، و

ما    یدر گره لنفاو  یعیرطبیخواهد آمد.اگر حالت غ      ر یشدددود و در ز یبرداشدددته م  ید، آن گره لنفاو ی مشددداهده ن

 م است. یا بدخیم یعه خوش خیش مشخص خواهد کرد که ضاین آزمایگردد. ا یکروسکوپ مطالعه میم

 شود:  یر انجام میز یلیتکم یشهاین است، آزمایهوچک یماریمشخص کند ب یجه نمونه برداریاگر نت

o نه یقفسه س یپرتونگار 

o ش خون یآزما 

o از آن که  یوگرافیه رادیو سدد س ته یسددتم لنفاویق ماده حا ب به داخل سددیتزر ی: به معنیوگرافیلنفانژ

 در آن است.  یماریزان گسترش بیو م یستم لنفاویت سینشان دهنده وضع

o اسکن شکم یت یس 

o ش مغز استخوان یآزما 



o ن اعضا یبه ا یمارینشان دادن گسترش ب یداخل شکم برا یاز اعضا ینمونه بردار 

ست انجام تمام ا  س یممکن ا صم  یها در  ین برر شد. ت س  یریم گیک فرد الزم نبا الزم توسط پزشک    یها یدربارة برر

 رفت.  یمعالج صورت خواهد پذ

 درمان 

سخ م  ین بخوبیهوچک یماریب سرپا ماران یشتر موارد ب یدهد. در ب یبه درمان پا شوند. درمان   یدرمان م ییبه طور 

 رد. یاز هر دو صورت پذ یبیا ترکی یدرمان یمیا شی یتواند با پرتو درمان یمار میب

ستفاده از پرتوها    یم یسع  یدر پرتودرمان شعه ها ی X یپرانرژ یشود با ا ش  یا ا شده   یاز کبالت در منطقه درگ ینا ر 

سط ب  سلولها یماریتو شبختانه درمراحل اول   یسالم از ب  یبا حفظ بافتها یسرطان  ی،  شوند. خو به  یماریه، بین برده 

باعث بهبود  یا تمام دستگاه لنفاوی یبه قسمت  ین رو درمان مناسب با پرتوده یباشد و از ا  یمحدود م یدستگاه لنفاو 

 ماران خواهد شد.  یب

سلولها یاز ب یبرا یدرمان یمیش  ستفاده م  یسرطان  ین بردن  شکان مقاد شود. پ  یدر تمام بدن ا  یاز داروها یریز

ستفاده م  یدرمان یمیش  صدمه به بافتها  یرا ا سلولها    یکنند که با حداقل  ن برد.  یسرطان را از ب  یسالم بدن بتوان 

س  یدرمان یمیش  یداروها سلولها   یدر تق شد  شته و باعث تأخ  یسرطان  یم و ر شد و  یاثر گذا شدن    یا ریر ر شه کن 

 کنند.   یافت میرا در یو پرتودرمان یدرمان یمیاز ش یبیماران ترکیشوند. گاه ب یم یماریب

ممکن اسدددت باعث واکنش    ید. پرتودرمان ی جاد نما  یرا ا یتواند عوارض نامطلوب   یذکر شدددده م یهر دو روش درمان 

ست  ستگ    یپو ساس خ ستفراغ و اح سب و تغذ   یا یشود. تمام  ی، تهوع، ا ستراحت منا توان  یه خوب مین عوارض را با ا

 ن خواهد رفت.  ین عوارض از بی، ایاز قطع پرتودرمان   داد. بعدیتخف



سهال، ر      یدرمان یمیش  ستفراغ، ا ست باعث تهوع، ا ش بروز یخود به خود، افزا یزی، خونریزش مو، کم خونیممکن ا

شدت  یز به یشود؛ در تمام آنها ن  یده نمیماران دین عوارض در تمام بیشود. ا  یدهان ین زخمهایعفونت و همچن ک 

 ن خواهد رفت.  یگردد و بعد از درمان از ب یظاهر نم

سا   یژه اگر در مراحل اولین به ویشتر موارد هوچک یب شنا ست. بنابرا  ییه  ش  احتمال  ین برایگردد، قابل درمان ا  یک

 د.  ینه کنیر بغل و کشاله ران خود را بطور منظم معایبزرم شده، گردن، ز یغدد لنفاو

* * * * * * * * * * * 
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