درمان :
درهاى تِ هرحلِ تیواریًَ ،ع سلَل ّای هثتال ،سني تنینونار ٍ
ٍضعیت ولی سالهتی ٍی تستگی دارد درهاى لٌفَم غیرَّچىیني
تَسط تیوی از هتخصصیي ضا هل:خَى ضٌاس،سرطاى ضٌناس ٍ
هتخصص پرتَدرهاًی اًجام هی گیرد.
درهاى لٌفَم غیر َّچىیي ضاهل:
ضیوی درهاًی
پرتَ درهاًی

پرتَدرهاًی استفادُ از پرتَّای پر اًنرشی تنرای وطنتني
سلَلْای سرطاًی است  .پرتَ درهاًی يه درهاى هنَضنعنی
تحساب هی آيذ.
طی عول جراحی تافتْای اطراف تَدُ ٍ گرُ ّنای لنٌنفنی
هجاٍر ترداضتِ ضًَذ .
پیًَذ هغس استخَاى هوىٌست يىی از اًتخاتْای پسضه ترای
درهاى تیوار خصَصا ترای آًذستِ از افنرادينىنِ لنٌنفنَم

لنفوم غیرهوچکیه

غیرَّچىیي در آًْا عَد وردُ است ،تاضذ.

کذBR/EP/061:

ترویثی از ضیوی درهاًی،پرتَ درهاًی

ييييا
يرقي
يیي
يهي
يیي
پي

جراحی

تیواراًی وِ هثتال تِ لٌفَم غیر َّچىیي ّستٌذ تايذ تعنذ از

پیًَذ هغس استخَ اى

خاتوِ درهاى تطَر هٌظن تحت هعايٌات هرالثتی لرارتگیرًذ .

ٍ......

تیواراى هثتال تِ لٌفَم غیرَّچىیي تايذّرگًَِ هطىل را تنِ

هعوَال ضیوی درهاًی را تصَرت دٍرُ ای تجَيس هی وٌٌنذ ،دٍرُ

هحض هطاّذُ گسارش ًوايٌذ.

ّای درهاى ٍ هتعالة آى دٍرُ ّای استراحت ٍتْویي ترتیة اداهِ

منابع:

هی دٌّذ.ترخی از دارٍّای ضذ سرطاى را تا تسريك ٍارد رگنْنای
خًَی هی وٌٌذٍ ترخی از آًْا ازطريك دّاى تجَيس هی ضَد .

ي :
يي
يي
ير ي
مي

ترًٍر-سَدارث،پرستاری تیواريْای خَى
درسٌاهِ پرستاری ،هیترا رٍالفماری
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مقذمه:

لنفوم غیر هوچکیه :

عالقم لنفوم غیرهوچکیه

دستگاُ لٌفاٍی ضاهل ضثىِ ای از لَلِ ّای ًازن است وِ هاًٌنذ

در ايي لٌفَم ،سلَل ّای دستگاُ لٌفاٍی ،حالتی غیرطثیعی تنِ

ٍ -رم تذٍى درد غذُّا ٍگرُّای لٌفی درگردى ،زير تغل ٍ

خَد هی گیرًذ ،طَری وِ تذٍى ّیچ هْاری رضذوردُ ٍ تمسین

يا وطالِ راى

رگْای خًَی ضاخِ ضا خِ ضذُ ٍ در تافت ّای تنذى گسنتنرش
هی ياتٌذ .درايي ضثىِ عرٍلی ،اًذام ّای وَچىی تِ ًام گرُ ّای
لٌفی ٍجَد دارًذ .ايي گرُ ّا تِ صَرت خَضِ ای در زير تنغنل،
وطالِ راى ،گردى،لفسِ سیٌِ ٍ ضىن ٍجَد دارًذ.

هی ضًَذ .
هوىي است لٌفَم غیر َّچىیي تٌْا در يه گرُ لنٌنفنی ،ينا
گرٍّی از گرُ ّای لٌفاٍی ٍ يا حتی در اًذاهی ديگر تاضذ .

لنفوم چیست ؟
لٌفَم سرطاًی است وِ در سلَل ّای تافت لٌفاٍی ايجاد هیضَد.
در ايي سرطاى ،يه ًَع از سلَلّای ايوٌی تذى تِ ًام لٌفَسیت،
تذخین ،خطرًان ٍ وطٌذُ هی ضَد ٍ تىثنینر پنینذا هنی ونٌنذ
ٍ سلَلّای طثیعی را وٌار هیزًذ.

 تة تذٍى علت عرق زياد ضثاًِ خستگی هذاٍم -واّص ٍزى تیدلیل

ايي ًَع سرطاى لادر است تِ ّر لسوت ديگر تذى ًظیر :ونثنذ،

 -خارش پَست

هغس استخَاى ٍ يا طحال هٌتطر ضَد.

 -لىِّای لرهس رٍی پَست

لٌفَم غیرَّچىیي در ّر سٌی هیتَاًذ ترٍزوٌذ.

ر ه ها تشخیص بیما ر :

عو مل خطر لنفوم غیرهوچکیه :


عَاهل هحیطی



ضعیف ضذى دستگاُ ايوٌی تذى



ترداضتي ًوًَِ تافتی از احطاء ضىوی



هعايٌا ت تالیٌی



آزهايص خًَی



تصَير ترداری از ًَاحی داخلی تذى



عىسثرداری از دستگاُ لٌفاٍی



ًوًَِ ترداری

