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ਿਲਮਫਮੋਾ 

ਿਲਮਫੋਮਾ, ਿਲਮਫੈਿਟਕ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਿਵਜਾਤੀ ਗਰੱੁਪ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਮੱੁਖ ਪ�ਕਾਰ 

ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਹੋਡਜਿਕਨ ਦਾ ਿਲਮਫੋਮਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੋਡਜਿਕਨ ਦਾ ਿਲਮਫੋਮਾ। ਗੈਰ-ਹੋਡਜਿਕਨ 

ਦਾ ਿਲਮਫੋਜਾ ਹ�ਗ ਕ�ਗ ਅਤੇ ਏਸੀਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹ�ਗ-

ਕ�ਗ “10ਵ� ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਕਾਤਲ” ਹੈ। 
 
1.        ਿਲਮਫੋਮਾ ਕੀ ਹੈ? 

ਮਨੱੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਿਲਮਫੇਿਟਕ ਨ� ਟਵਕਰ ਨਾਲ ਭਰਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਲੰਫ ਨਾੜੀ ਅਤੇ ਿਲੰਫ ਗਲ�ਡ ਸ਼ਾਿਮਲ 

ਹਨ ਿਜਸ ਤ� ਹੋ ਕੇ ਿਲਮਫੋਸਾਈਟ ਅੰਗ� ਿਵੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਟਸੂ਼ ਸੰਕ�ਮਣ ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਲਡ਼ਦੇ 

ਹਨ।  
ਹਾਲ�ਿਕ, ਜਦ� ਘਾਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਿਲੰਫ ਸੈ�ਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਿਲੰਫ ਸੈ�ਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਕਾਸ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਲੰਫ ਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਟਊਮਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮਾਰੋ, ਲੀਵਰ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ� 'ਤੇ ਫੈਲ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ�� ਦਾ ਕ�ਸਰ ਜੋ ਿਲਮਫੋਿਟਕ ਿਸਸਟਮ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਨੰੂ "ਿਲਮਫੋਮਾ" ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
  
2.        ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਕੀ ਹਨ? 

ਿਲਮਫੋਮਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗਰੱੁਪ ਹੈ। ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: ਹੋਡਜਿਕਨ 

ਿਲਮਫੋਮਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੋਡਜਿਕਨ ਿਲਮਫੋਮਾ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਲੋਕ� ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ�ਗਟਾਵ ਅਤੇ 

ਪੈਥਾਲੋਜੀਕਲ ਲੱਛਣ� ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਿਕ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੋਡਜਿਕਨ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ 

ਪੰਜ ਉਪ-ਪ�ਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹੋਡਜਿਕਨ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ 30 ਤ� ਵੱਧ ਉਪ-ਿਮਸ਼ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਡਾਕਟਰੀ 
ਿਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵ� ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਹੋਡਜਿਕਨ ਿਲਮਫ਼ੋਮਾ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਿਰਆਹੀਨ ਗੈਰ-

ਹੋਡਜਿਕਨ ਿਲਮਫੋਮਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਗੈਰ-ਹੋਡਜਿਕਨ ਿਲਮਫੋਮਾ ਿਵੱਚ ਵਰਗੀਿਕ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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3.        ਿਲਮਫੋਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਿਲਮਫੋਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਬਾਰੇ ਹੁਣ ੇਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਿਕਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 

ਅਿਧਐਨ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਜੋਖਮਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਿਲਮਫੋਮਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਜੈਨ� ਿਟਕ ਬਦਲਾਅ, ਕੁਝ ਸੰਕ�ਮਣ (ਿਜਵ�ਿਕ ਮਨੱੁਖੀ ਇਮੁਉਨ� ਡੇਫੀਿਸਏਸ਼ੀ ਵਾਇਰਸ (ਐਚਆਈਵੀ) 

ਦਾ ਸੰਕ�ਮਣ), ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਦੀ ਬੀਮਾਿਰਆਂ (ਿਜਵ�ਿਕ ਗਠੀਆ, 

ਐਕਵਾਯਰਡ ਇਿਮਊਨ� ਡੈਫੀਿਸਅੰਸੀ ਿਸੰਡਰੋਮ (ਏਡਸ) ਅਤੇ ਅੰਗ ਟ��ਸਪਲ�ਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਇਿਮਊਨ� ਸਪਰੈਿਸਵ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪ�ੈਸਡ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
  
4.        ਕੀ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਿਲੰਫ ਗ�ੰ ਥੀ ਦੀ ਦਰਦ ਰਿਹਤ ਸੋਜ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼� ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ।ਸੋਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਗਰਦਨ, ਬਗਲ� ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਗਰੋਇਨ (ਉਹ ਜਗ�ਾ ਿਜੱਥੇ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਗੋਦ ਿਮਲਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਲੰਫ ਗਲ�ਡ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ� ਦੇ ਹੋਰ ਿਹੱਸ� ਦੀ ਬੋਨ ਮਾਰੋ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਅਿਜਹੇ ਬੁਖਾਰ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਭੁੱ ਖ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਜਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਲਗਾਤਾਰ 

ਚਮੜੀ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।ਜੇ ਿਲਮਫੋਮਾ ਸੈ�ਲ� ਬੋਨ ਮਾਰੋ 'ਤੇ ਪਿਹਲੇ ਹੀ 

ਫੈਲ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੈ, ਤ� ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਆਮ 

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕ�ਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ�ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਇਹ 

ਿਲਮਫੋਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ ੇਇਕ ਜ� ਿਜਆਦਾ ਗਲ�ਡ� ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ� ਇਸ 

ਤਰ�� ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤ� ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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5.        ਿਲਮਫੋਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਿਲੰਫ ਗਲ�ਡ ਦੀ ਸੋਜ ਿਲਮਫਮੋਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਿਸਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ 

ਸੰਕ�ਮਣ (ਿਜਵ�ਿਕ ਟੋਨਸੀਲਾਈਿਟਸ), ਪਲਮੋਨਰੀ ਿਟਊਬਰਕਲੋਿਸਸ ਜ� ਘਾਤਕ ਿਟਊਮਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ 

ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਦਨ ਿਵੱਚ ਿਲੰਫ ਗਲ�ਡ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦਾ ਿਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਪੂਰੇ ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜ�ਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਲਮਫ ਗਲ�ਡ ਬਾਓਪਸੀ ਦੁਆਰਾ ਿਲਮਫ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਲੰਫ 

ਗਲ�ਡ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇ ਸੋਜ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਜ� ਲਾਇਲਾਜ 

ਹੈ।  
ਿਜਵ� ਹੀ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ 

ਅੱਗੇ ਜ�ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਿਲਮਫੋਮਾ ਿਕਸ ਹਦ ਤਕ ਫੈਲ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੋਗ 

ਿਨਦਾਨ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਜ�ਚ ਿਵੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਐਕਸ-ਰੇ, ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ 

ਟੋਮੋਗ�ਾਫੀ (ਸੀਟੀ), ਪੋਸੀਟਰੋਨ-ਇਮੀਸ਼ਨ ਟੋਮੋਗ�ਾਫੀ/ਕੰਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟੋਮੋਗ�ਾਫੀ (PET/CT) ਅਤੇ ਬੋਨ 

ਮਾਰੋ ਦੀ ਜ�ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

ਟੈਸਿਟੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਿਲਮਫਮੋਾ ਦੀ ਸਟੇਜ I, 

II, III, ਜ� IV ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਇਸ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਲਮਫੋਮਾ ਿਕਸ ਹਦ ਤਕ ਫੈਲ ਚੁਿਕਆ 

ਹੈ।  
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6.        ਿਲਮਫੋਮਾ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? 

ਿਲਮ੍ਫੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਇਿਮਊਨ� ਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਇਮੀਊਨ� ਥੈਰੇਪੀ ਜ� ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ।ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਆਮ ਿਸਹਤ, ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਉਪ-ਪ�ਕਾਰ ਅਤੇ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 

ਮੁਤਾਬਕ ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕਰਨਗੇ।ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਬੋਨ ਮਾਰੋ ਜ� 

ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਬਲੱਡ ਸਟੈਮ ਸੈ�ਲ ਟ��ਸਪਲਾਨਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ� ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ 

ਕਲੀਿਨਕਲ ਜ�ਚ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਐਟਂੀ-ਕ�ਸਰ 

ਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਮੰੁਹ ਜ� ਿਸਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਦਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਿਕ ਕ�ਸਰ ਦੀ ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕੇ।ਹਾਲ�ਿਕ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵ� ਅਤੇ ਿਟਸੂ਼ਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ

ਵਜ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ 

ਇਨਰਜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਕੇ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਕ�ਸਰ ਸੈ�ਲ� ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾਆਂ ਜ�ਦਾਆਂ 

ਹਨ।ਇਸ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੰੂ ਇੱਕਲੇ 

ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।    
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, "ਇਿਮਊਨ� ਥੈਰੇਪੀ" ਿਲਮਫੋਮਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਇਲਾਜ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਿਮਊਨ� ਥੈਰੇਪੀ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਸੈ�ਲ� ਜ� ਐਟਂੀਬਾਡੀ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਿਜਆਦਾਤਰ, ਬੀ-ਸੈ�ਲ ਟਾਈਪ ਗੈਰ-ਹੋਡਜਿਕਨ ਿਲਮਫੋਮਾ ਿਵੱਚ ਸੈ�ਲ ਦੀ 

ਸਤ�ਾ 'ਤੇ ਐਟਂੀਜਨ, ਸੀਡੀ20 ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਿਮਊਨ� ਥੈਰੇਪੀ ਜ� ਰੇਡੀਓ-ਇਿਮਊਨ� ਥੈਰੇਪੀ ਦਵਾਈਆਂ 

ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਡੀ20 ਸਤ�ਾ ਵਾਲੇ ਐਟਂੀਜਨ ਲਈ ਿਡਜਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦਾ ਿਵਕਾਸ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਰਟੁਐਕਸੀਮੈਬ, ਟੋਿਸਟੁਮੋਮਾਬ ਅਤੇ ਇਬਰੀਟੁਮੋਮਾਬ ਿਟਊਕਸ਼ਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਿਰਟੁਐਕਸੀਮੈਬ ਇਕ ਮੋਨ� ਕਲੋਨਲ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੋਬੀ-ਸੈ�ਲ 

ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ ਸੀਡੀ 20 ਐਟਂੀਜਨ ਸਤ�ਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਫਰ ਇਹ ਿਲਮਫੋਮਾ ਸੈ�ਲ� ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਰਟੁਐਕਸੀਮੈਬ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਡੋਲ�ਟ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ 

ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੰੂ ਆਕਰਮਣਸ਼ੀਲ ਬੀ-ਸੈ�ਲ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 

ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਤੋਸੀਟੁਮੋਮਾਬ ਅਤੇ ਇਬਰੀਟੁਮੋਮਾਬ “ਰੇਡੀਓ-ਇਿਮਉਨ� ਥੈਰੇਪੀ" ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਜਾ ਉਤਪਾਦਨ 

ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਕੈਮੀਕਲ I-131[ਆਯੋਡੀਨ-131 (131I) ਅਤੇ yttrium-90 (90Y) ਦੁਆਰਾ ਐਟਂੀ-

ਸੀਡੀ20 ਮੋਨ� ਕਲੋਨਲ ਐਡਂੀਬਾਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਬੀ-ਸੈ�ਲ ਿਲਮਫੋਮਾ ਸੈ�ਲ ਦੀ ਸਤ�ਾ 'ਤੇ ਸੀਡੀ20 

ਐਟਂੀਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਨਰਜੀ ਨਾਲ ਿਲਮਫੋਮਾ ਸੈ�ਲ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਤ� 

ਰੇਡੀਓਐਕਿਟਵ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਹਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ 

ਅਿਹਮ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
ਿਲਮਫੋਮਾ ਿਵੱਚ ਬੋਨ ਮਾਰੋ ਜ� ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਬਲੱਡ ਸਟੈਮ ਸੱਲ ਟ��ਸਪਲਾਨਟੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਡੋਜ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 

ਅਤੇ/ਜ� ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਨ ਮਾਰੋ ਜ� ਪੈਰੀਿਫਰਲ ਸਟੈਣ 
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7.        ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਲਮਫੋਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਇਲਾਜ ਤ� ਪਿਹਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�, ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ 

ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਿਜਵ� ਹੀ ਇਲਾਜ ਸੁ਼ਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 

ਮਰੀਜ਼ ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਸਭ ਮਰੀਜ ਸਮਾਨ ਤਰ�� ਦੇ 

ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਟਲਤਾਵ� ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਲਾਜ 

ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਟਂੀ-ਕ�ਸਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਭੁੱ ਖ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੱਿਚਆਪਣ, ਮੰੁਹ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਵਾਲ ਿਗਰਣਾ, ਦਸਤ ਅਤੇ 

ਸੰਕ�ਮਣ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਜ ੋਸਫੇਦ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਸੈ�ਲ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕਈ 

ਜਿਟਲਤਾਵ� ਅਸਥਾਈ ਹਨ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵ�ਗੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬੇਆਰਾਮੀ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕਰਨਗੇ। ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਆਮ ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ 'ਤੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣਾ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੁਸ਼ਪ�ਭਾਵ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ ੋਸਰੀਰ ਦੇ ਉਸ ਅੰਗ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ, ਉਿਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਤੁਿਲਤ ਖੁਰਾਕ, 

ਉਿਚਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਸਫਾਈ ਦਾ 

ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਮਰਾ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਸਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ। ਉਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜ ੋਚੰਗੀ ਤਰ�� ਪਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਪਬਿਲਕ ਜਗ�ਾ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-

ਘੱਟ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਫਲ ੂਜ� ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਕ�ਮਣ ਨਾ ਹੋ 

ਸਕੇ।  
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8.        ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਿਕਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਲੋਕ ਉਸ ਸਮ� ਹੀ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਲਮਫੋਮਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਿਕਨ��  ਮਜਬੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸੱ਼ਕ 

ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ ਮਰੀਜ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਬਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 

ਹਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ, ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� 

ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਨਾਲ ਗੱਲ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੂ◌ੂ◌ੰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਰੂਰਤ� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੁਦਾਏ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਕਈ ਅਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜੋ ਕ�ਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਸ ਕਾਫੀ ਿਜਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ 

ਹੋਵ�ਗੇ। 
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