ّز عضَ ثذى هثل کجذ ،کلیِ ٍ ریِ اس تعذاد سیبدی
سلَلْبی یکسبى تطکیل ضذُ است .صى ّبی ّز سلَل،
ثِ آى فزهبى هی دٌّذ کِ تَلیذ هثل ٍ رضذ کٌذ ٍ یب
ثویزد .در حبل طجیعی ایي فزهبى ّب ثخَثی غبدر ٍ اجزا
هی ضَد ٍ ثذى ثِ سًذگی طجیعی اداهِ هی دّذ .اگز
غذٍر ٍ یب اجزای ایي فزهبى ّب دچبر اختالل ضَد ،سلَل
ّب ثػَرت غیزطجیعی تکثیز هی ضًَذ ٍ در درٍى عضَ
یک غذُ (تَهَر) را ثَجَد هی آٍرًذ .اگز غذُ تَاًبیی
اًتطبر ثِ اًذام ّبی دیگز ثذى را داضتِ ثبضذ ثذخین است
ٍ اگز ایي تَاًبئی را ًذاضتِ ثبضذ ٍ ثِ ّوبى عضَ هحذٍد
ضَد ،خَش خین هی ثبضذ.
در لٌفَم غیزَّچکیي تَهَرّبی ثذخین دستگبُ لٌفبٍی
را درگیز هی کٌذ .دستگبُ لٌفبٍی جشء سیستن ایوٌی
هی ثبضذ ٍ ثِ حفظ سالهت ثذى کوک هی کٌذ ٍ اس غذد
ٍ هجبری لٌفبٍی تطکیل ضذُ است .غذد لٌفبٍی غذُ
ّبی کَچک ٍ ثِ اًذاسُ لَثیب ّستٌذ ٍ در سز تبسز ثذى
ٍجَد دارًذ .ایي غذُ ّب در ًبحیِ گزدى ،کطبلِ راى ٍ سیز
ثغل لبثل لوس هی ثبضٌذ .هجبری لٌفبٍی ثػَرت یک
ضجکِ عزٍلی ٍ ثِ هَاسات سیبّزگْب ٍ ضزیبى ّب لزار
دارًذ ٍ در آى هبیع ضفبف ٍ ثی رًگی ثِ ًبم لٌف جزیبى
دارد .غذد لٌفبٍی ،طحبل ٍ هغش استخَاى لٌفَیست ّب را
هی سبسًذ .سپس لٌفَیست ّب در هجبری لٌفبٍی جزیبى
هی یبثٌذ .لٌفَیست ّب هسئَل سبختي پبدتي ّب هی
ثبضٌذ پبدتي ّب حفبظت ثذى را در همبثل عفًَت ّب ثِ
عْذُ دارًذ.

در لٌفَم غیزَّچکیي ،لٌفَیست ّب ثطَر غیزطجیعی تکثیز هی
ضًَذ ٍ اغلت اس غذد لٌفبٍی ًبحیِ گزدى ضزٍع هی ضَد اهب
هوکي است اس غذد لٌفبٍی لفسِ سیٌِ ،ضکن ٍ یب هغشاستخَاى
ًیش ضزٍع ضَد .هعوَالً اس یک غذُ ضزٍع هی ضَد ٍ سپس
طحبل ٍ ثمیِ دستگبُ لٌفبٍی را درگیز هی کٌذ ٍ در ًْبیت
اًذام ّبیی هبًٌذ رحن ،ریِ ٍ ستَى هْزُ ّب را کِ ثِ غذد
 85در غذ اس
لٌفبٍی ًشدیک هی ثبضٌذ را درگیز هی کٌذ.
لٌفَم ّب اس ایي ًَع هی ثبضذ .پیص آگْی ایي ًَع لٌفَم ثذتز اس
ًَع َّچکیي هی ثبضذ .تفبٍت آى ثب ًَع َّچکیي در ًتیجِ
ًوًَِ ثزداری هطخع هی ضَد.
علل :
علت ٍالعی آى ٌَّس ًبضٌبختِ ثبلی هبًذُ است .اهب عَاهل سیز
احتوبل ثزٍس آى را افشایص هی دٌّذ:
 ضعف ٍ اختالل در دستگبُ ایوٌی

سبیز عالئن ثستِ ثِ هحل تَهَر ٍ اًذام ّبی درگیز ضذُ هثل
لفسِ سیٌِ ٍ دستگبُ گَارش هتفبٍت خَاٌّذ ثَد ثطَریکِ
در لفسِ سیٌِ تٌگی ًفس ،در دستگبُ گَارش تَْع ٍ ثی
اضتْبیی ٍ در دستگبُ ادراری اختالالت ادراری را ثذًجبل
خَاّذ داضت.
تشخیص :
رٍش ّبی سیز ثِ تطخیع کوک هی کٌٌذ:
 هعبیٌِ غذد لٌفبٍی تَسط پزضک
ً وًَِ ثزداری اس غذد لٌفبٍی ،در ًوًَِ ثزداری ًَع سلَل
ثذخین هطخع هی ضَد.
 در غَرتیکِ ًوًَِ ثزداری ثِ ًفع َّچکیي ثَد ثبیذ
آسهبیص ّبی ثیطتز اًجبم ضَد تب هزحلِ ثیوبری تعییي
ضَد .در ٍالع ثبیذ هطخع ضَد ،کذام اًذام ّب ،درگیز
ضذُ اًذ ایي آسهبیص ّب ضبهل هَارد سیز هی ثبضٌذ :
 عکس رادیَلَصی

 دارٍّبی سزکَة کٌٌذُ دستگبُ ایوٌی کِ ثعذ اس پیًَذ
تجَیش هی ضًَذ.

 سی تی اسکي ٍ PET
 ام آرآی

 سبثمِ توبس ثب آفت کص ّب ٍ حالل ّب

 اسکي هغشاستخَاى

 ثعضی عفًَت ّبی ٍیزٍسی هثل ایذس

ً وًَِ ثزداری اس هغش استخَاى

 در ثعضی هَارد ّیچ کذام اس عَاهل فَق ٍجَد ًذارًذ.
عالئن :

درهان :

عالئن عجبرتٌذ اس:
ثشرگ ضذى سزیع ٍ سفت ضذى غذد لٌفبٍی ًبحیِ گزدى کِ
ثذٍى درد ٍ ّوزاُ ثب تت ،لزس ،عزق ضجبًِ ،خبرش ٍ کبّص ٍسى
ثذٍى علت هی ثبضذ.

درهبى ثستگی ثِ هزحلِ ثیوبری دارد ٍ ضبهل ضیوی درهبًی،
اضعِ درهبًی ،پیًَذ هغشاستخَاى ٍ جزاحی هی ثبضذ.
ضیوی درهبًی ٍ اضعِ درهبًی ثبعث اس ثیي رفتي تَهَرّبی
سزطبًی هی ضَد .در غَرت تجَیش اضعِ درهبًی ٍ ضیوی



درهبًی هزالجت ّبی هزثَطِ را اس پشضک ٍ پزستبر خَد
ثخَاّیذ.
ثستِ ثِ هحل درگیز ضذُ ،گبّی ثبیذ تَهَر طی عول
جزاحی ثزداضتِ ضَدّ .وچٌیي گبّی ضزٍرت پیذا هی
کٌذ کِ طحبل ًیش ثزداضتِ ضَد.
در پیًَذ هغشاستخَاى ،اثتذا ثیوبر در ثخص پیًَذ ثستزی
هی گزدد ،سپس ثب استفبدُ اس سَسى ٍ سزًگ ّبی
هخػَظ هغشاستخَاى خَد ثیوبر یب فزد دٌّذُ کطیذُ ٍ
در دهبی پبئیي ًگْذاری هی ضَد.
در هزحلِ ثعذ ضیوی درهبًی ثب دٍسّبی سٌگیي اًجبم
هی ضَد تب توبهی سلَلْبی سزطبًی اس ثیي ثزًٍذ .سپس
در هزحلِ آخز هغشاستخَاى هجذداً تشریك خَاّذ ضذ ٍ
در ًتیجِ ،هغشاستخَاى لبدر خَاّذ ثَد سلَلْبی سبلن را
تَلیذ کٌذ.
هراقبت بعذ از درهان :
بٍ خاطر داشتٍ باشیذ بطًر مىظم ي سريقت َای








اس ًگْذاری گل ّبی تبسُ ،گیبّبى آپبرتوبًی ٍ
پزداختي ثِ ثبغجبًی ٍ ًگْذاری لفس پزًذُ
پزّیش کٌیذ.
اس خَردى سجشیجبت تبسُ ٍ هیَُ پَست دار
خَدداری کٌیذ.
رصین غذایی پز پزٍتئیي ٍ پزکبلزی داضتِ ثبضیذ.
ثِ ٌّگبم حضَر در هحل ّبی پزجوعیت هثل
آسبًسَر ٍ سیٌوب هبسک ثشًیذ .حتی االهکبى اس
حضَر در ایي هکبى ّب اجتٌبة کٌیذ
اس ًَضیذى آة اس آثخَری ّبی عوَهی پزّیش
کٌیذ.
ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى را رعبیت کٌیذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

لنفوم غیر هوچکین

 عالئم عفًوت را بٍ خاطر داشتٍ باشیذ ي در
صًرت مشاَذٌ آن ،بالفاصلٍ بٍ پسشک گسارش
دَیذ .ایه عالئم عبارتىذ از:
 تت ،لزس ،سزفِ ،تٌگی ًفس ،اسْبل کبّص اضتْب ٍ سَسش
ادرار

تعییه شذٌ بٍ پسشک مراجعٍ کىیذ.
هنابع:
توصیه های زیر رابکار ببنذیذ:
 اس آًجبئیکِ ثِ علت ًمع در سیستن ایوٌی احتوبل
ثزٍس عفًَت در ایي ثیوبری افشایص هی یبثذ .جْت
پیطگیزی اس عفًَت ّب تَغیِ ّبی سیز را ثکبر گیزیذ:
 دست ّبی خَد را لجل اس غذا خَردى ثطَئیذ.

& 1- Bare B, Smeltzer S. ( 2012 ) Brunner
Suddarth,s text book of Medical surgical
Nursing. 12th ed. LWW.
2- Lango, Fauci, kasper (2012). Harrison’s
Principles of Internal Medicine.

PT-HO-95
گردآيروذٌ :زَرا حسیىی حسیه آبادی کارشىاس پرستاری
بازبنی:اشرف معماریزادٌ کارشىاس ارشذNICU
ی
استاد علمی :دکتر مانی رمسی فًق تخصص خًن
يآوکًلًشی
1395

