
 
 

Lymphoma / Nepali 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 1 
 
 

�लम्फोमा 
�लम्फोमा भनेको �लम्फ्या�टक प्रणाल�मा हुने क्यान्सर हो। यो रोगको �वजा�तय समूह हो र 

यसलाई दईु मुख्य प्रकारमा वग�करण गनर् स�कन्छ: हज�कन �लम्फोमा र गैर-हज�कन 

�लम्फोमा। गैर-हज�कन �लम्फोमा हङकङ र ए�सयामा यसका �छमेक� �ेत्रहरूमा अझ सामान्य 

छ। यो प�न हङकङका “शीषर् 10 घातक क्यान्सर” मध्ये एक हो। 
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1. �लम्फोमा भनेको के हो? 

मानव शर�र �लम्फ डक्ट र �लम्फ ग्रिन्थहरूबाट बनेको व्यापक �लम्फ्या�टक सञ्जाल हो जस 
माफर् त संक्रमणको �वरूद्ध लड्न �लम्फोसाइटहरू अङ्ग र तन्तुहरूमा फै�लन्छन।्  

यद्य�प, जब �लम्फोसाइटहरूमा घातक प�रवतर्नहरू हुन्छन,् �तनीहरू �नरन्तर रूपमा बढ्नेछन ्

र �लम्फ ग्रिन्थहरूमा ट्युमर बनाएर जम्मा हुनेछन ्र बोन म्यारो, कलेजो र अन्य अगंहरूमा 
फै�लनेछ। �लम्फ्या�टक प्रणाल�बाट उत्पित्त भएको यस प्रकारको क्यान्सरलाई “�लम्फोमा” 

भ�नन्छ।  

 
2. �लम्फोमाको �वकासका जो�खम कारक तत्त्वहरू के-के हुन?् 

�लम्फोमा भनेको रोगको हेटेरोिज�नयस समूह हो। त्यहाँ मुख्य दईु प्रकारहरू छन:् हज�कन 

�लम्फोमा र गैर-हज�कन �लम्फोमा। �तनीहरूलाई हज�कन �लम्फोमाका पाँचवटा सह-प्रकार र 

गैर-हज�कन �लम्फोमाका 30 भन्दा बढ� सह-प्रकारहरू स�हत व्यिक्तगत ट्यूमरको 
�च�कत्सक�य अ�भव्यिक्त र प्याथोलोजीकल सु�वधाहरूका आधारमा थप वग�करण गरन् 

स�कन्छ। गैर-हज�कन �लम्फोमालाई �च�कत्सक�य सु�वधाहरू व�ृद्ध दरको अनुसार व्यापक 

रूपमा �निष्क्रय गैर-हज�कन �लम्फोमा र आक्रामक गरै-हज�कन �लम्फोमामा �वभाजन गनर् 
स�कन्छ।  

 
3. �लम्फोमाका कारणहरू के-के हुन?् 

�लम्फोमाका कारणहरू पूणर् रूपमा बु�झएका छैनन।् हालैको अध्ययनले केह� जो�खम 

तत्वहरूले �लम्फोमा �वकास हुन ेसम्भावना बढाउन ेकुरा देखाएका छन।् �यनीहरूमा वंशाणुगत 

प�रवतर्, �निश्चत संक्रमणहरू (उदाहरणको ला�ग, ह्युमन इम्युनो �ड�फसेन्सी भाइरसद्वारा 
हुने संक्रमण (HIV)), �व�करण, रसायन र प्र�तर�ा प्रणाल�का रोगहरू (जस्तै �रउमेटोइड 

आ�थ्रर्�टज, एक्वायडर् इम्युनो�ड�फसेन्सी �सन्ड्रोम (AIDS) र अगंको प्रत्यारोपण प�छ प्रयोग 

ग�रएका प्र�तर�ा कम गन� तत्वहरूको कारणले द�बएको प्र�तर�ा प्रणाल�)।   
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4. �लम्फोमाका ल�णहरू सिजलै प�हचान गनर् स�कन्छ? 

�लम्फोमा भएका �बरामीहरूमा �लम्फ ग्रिन्थहरू नदखु्ने गरेर सुिन्ननु भनेको अ�त सामान्य 

ल�ण हो। सामान्यतया घाँट�, आमर्�पटहरू र ग्रोइन (तल्लो पेट र कोखो �मल्ने �ेत्र) मा 
सुिन्नन्छ र क्र�मक रूपमा शर�रका अन्य भागका �लम्फ ग्रिन्थ, बोन म्यारो र अन्य अगंहरूमा 
फै�लन्छ।  

ज्वरो आउन,े अत्य�धक प�सना आउने, अरू�च हुन,े तौल कम हुन,े द�घर्काल�न रूपमा छाला 
�चलाउने र थकान महसुस गन� जस्ता अन्य ल�णहरू प�न सामान्य रूपमा दे�खन्छन।् 
�लम्फोमा कोषहरू प�हले नै बोन म्यारोमा फै�लएका छन ्र रगतको उत्पादनलाई प्रभाव पारेको 
छ भने �बरामीलाई रक्त अल्पता, आघात र लगातार संक्रमण हुनसक्छ।  

यद्य�प, यी ल�णहरू �लम्फोमाले गदार् मात्र नभएर अन्य रोगहरूमा प�न दे�खन सक्छन।् 
त्यसकारण, एक वा थप �लम्फ ग्रिन्थहरूमा सुिन्नएको देखा परेमा वा ल�णहरू दे�खएमा 
�बरामीले ज�त सक्दो चाँडो �च�कत्सकहरूबाट सुझाव खोज्नुपछर्। 

 
5. �लम्फोमाको अनुसन्धान र  �नदान कसर� गनर् स�कन्छ? 

�लम्फ ग्रिन्थ सुिन्ननु भनेको �लम्फोमाको सामान्य ल�ण हो। यद्य�प, टाउको र घाँट�को 
�ेत्रमा हुने संक्रमणहरू (जस्तै टिन्स�ल�टज), फोक्सो सम्बन्धी �यरोग वा अन्य साइटहरूबाट 

फैलने घातक ट्युमरहरूले गदार् प�न घाँट�मा �लम्फ ग्रिन्थ सुिन्नन सक्छ र यो �नदान गनर् 
क�ठन हुनसक्छ।  

सम्पूणर् इ�तहास र शार��रक जाँचको अ�त�रक्त, �लम्फ ग्रिन्थ बोयोप्सी माफर् त ग�रने संक्र�मत 

�लम्फ ग्रिन्थको मूल्यांकन सुिन्नएको सामान्य छ वा घातक छ भन्ने कुरा �नधार्रण गन� 
एकमात्र त�रका हो  

�लम्फोमाको �नदान य�कन ग�रएप�छ, �बरामीलाई उसको/उनको सामान्य स्वास्थ्य जाँच 

गनर्, �नदानको मूल्याङ्कन गनर्को ला�ग �लम्फोमा क�तसम्म फै�लएको छ भनी �नधार्रण गनर् 
थप पर��णको आवश्यकता पछर्। पर��णमा प्राय: रक्त पर��ण, एक्स-रे, कम्प्युटेड टोमोग्राफ� 
(CT), पो�सट्रोन-इ�मसन टोमोग्राफ�/कम्प्युटेड टोमोग्राफ� (PET/CT) र बोन म्यारोको पर��ण 

पछर्न।्   
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पर��ण पूरा भएप�छ, �लम्फोमाको चरण �नधार्रण गनर् सम्भव हुनुपछर्। �लम्फोमा क�त 

टाढासम्म फैलन्छ भन्ने कुरामा आधा�रत रहेर �लम्फोमाका चरण I, II, III वा IV हुनसक्छ।  
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6. �लम्फोमाको उपचार के हो? 

�लम्फोमाको उपचारमा केमोथेरापी, इम्युनोथेरापी, रे�डयोइम्युनोथेरापी वा रे�डयोथेरापी 
समावेश हुन्छन।् �च�कत्सकहरूले �वरामीहरूको सामान्य स्वास्थ्य, �लम्फोमाको �व�शष्ट 

उप-प्रकार र �लम्फोमाको चरणको आधारमा �तनीहरूको ला�ग उ�चत उपचार योजनाको �नणर्य 

गन�छन।् �वशषे प�रिस्थ�तहरूमा �च�कत्सकहरूले बोन म्यारो वा बाह्य रक्त नल� कोष 

प्रत्यारोपण गनर् वा �बरामीहरूलाई �च�कत्सक�य पर��णहरूमा भनार् गनर् सुझाव �दन सक्छन।् 

केमोथेरापी भनेको �लम्फोमाको ला�ग व्यापक रूपमा प्रयोग ग�रएको उपचार हो। क्यान्सरका 
कोषहरूलाई मानर्को ला�ग एन्ट�-क्यान्सर औष�धहरू मुखबाट वा इन्ट्राभेनस त�रकाले प्रबन्ध 

ग�रन्छन।् यद्य�प, स्वस्थ कोष र तन्तुहरूलाई प�न �वशषे पाश्वर् प्रभावहरू र असहजका 
कारण असर पनर् सक्छ। रे�डयोथेरापीमा संक्र�मत �ेत्रमा क्यान्सर कोषहरूलाई मानर् एक्स-रे 

मे�सनबाट उत्पन्न उच्च-शिक्त भएका �व�करणको प्रयोग समावेश हुन्छ। अझ राम्रो उपचार 

प�रणामहरूका ला�ग र पाश्वर् प्रभावहरू कम गनर्को ला�ग यसलाई एक्ल ैवा केमोथेरापीको 
साथमा �दइन्छ।   

परम्परागत रे�डयोथेरापी र केमोथेरापी भन्दा बाहेक “इम्युनोथेरापी” प�न �लम्फोमाको ला�ग 

एक महत्त्वपूणर् उपचार बनकेो छ। इम्युनोथेरापीमा क्यान्सरको उपचारको ला�ग प्र�तर�ा 
प्रणाल�का कोषहरू वा रोग प्र�तर�कहरूको प्रयोग समावेश हुन्छ। अ�धकांश B-सेल प्रकारका 
गैर-हज�कन �लम्फोमाहरूले कोषको सतहमा एिन्टजेन, CD20 ग्रहण गन� भएकोले �वशषे गरेर 

यस CD20 सतह एिन्टजेनमा �नयोिजत गनर् �डजाइन ग�रएका इम्युनोथेरापी वा 
रे�डयो-इम्युनोथेरापी औष�धहरूको �वकास ग�रएको हो। �तनीहरूमा rituximab, 

tositumomab र ibritumomab tiuxetan पछर्न।् Rituximab भनेको मोनोक्लोनल रोग 

प्र�तर�क हो जसले प�हचान गनर् सक्छ र आफूलाई B-सेल �लम्फोमाको सतह� CD20 

एिन्टजेनमा आफैलाई संलग्न गछर्। यसले त्यसप�छ �लम्फोमा कोषहरूलाई मानर् प्र�तर�ा 
प्र�त�क्रयालाई उत्तेिजत पाछर्। इन्डोलेन्ट �लम्फोमाको उपचारको ला�ग Ritxumab प्रभावकार� 
हुन्छ र यसका पाश्वर् प्रभावहरू कम हुन्छन।् आक्रामक B-सेल �लम्फोमाहरूलाई उपचार गनर् 
यसलाई केमोथेरापीसँग संयोजन गनर् प�न स�कन्छ र उपचारको न�तजा सुधार गनर् देखाइन्छ। 
Tositumomab र Ibritumomab tiuxetan “रे�डयो-इम्युनोथेरापी” औष�धहरू हुन ्जसलाई 

एिन्ट-CD20 मोनोक्लोनल रोग प्र�तर�कलाई पालैपालो रे�डयोधम� रसायनहरू, 

आयो�डन-131 (131I) र िय्ट्रयम-90  (90Y) संयोजन गरेर उत्पादन ग�रन्छ। �तनीहरू B-सेल 

�लम्फोमा कोषहरूमा CD20 एिन्टजेनसँग बाँ�धन्छ र रे�डयोधम� रसायनहरूबाट �निस्कने 
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�व�करण शिक्तबाट �लम्फोमा कोषहरूलाई माछर्। �यनीहरू प�छल्लो दईु दशकमा �लम्फोमा 
उपचारका मुख्य महत्त्वपणूर् खोजहरू हुन।्  

�लम्फोमामा बोन म्यारो वा बा�हर� रक्त नल� कोषको प्रत्यारोपण भनेको �बरामी आफै वा 
�तनीहरूका निजकका नातदेारहरूबाट बोन म्यारो वा बा�हर� रक्त नल� कोषहरूको 
पुन:स�मश्रण प�छ उच्च मात्राको केमोथेरापी र/वा रे�डयोथेरापीको प्रयोग गनुर् हो। यद्य�प, यो 
उपचारको जो�खम तुलनातम्क रूपमा बढ� छ त्यसकारण सामान्यतया यो दोहो�रइरहन े

क्यान्सर भएका चयन ग�रएका �बरामीहरूमा मात्र प्रयोग ग�रन्छ। 
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7. उपचारको क्रममा �लम्फोमाका �बरामीहरूको हेरचाह कसर� गन�? 

उपचारपूवर् �च�कत्सकले प्र�क्रयाहरूको �वस्ततृ �ववरण, उपचारका योजनाहरू र �तनीहरूका 
पाश्वर् प्रभाव र ज�टलताहरूको बारेमा �बरामीसँग छलफल गन� र व्याख्या गन� जस्ता कायर्हरू 

गन�छन ्उपचार सुरु भएसँगै, पाश्वर् प्रभावहरूका कारणले �बरामी अस्वस्थ हुन सक्छन।् 
यद्य�प, सबै �बरामीहरूलाई एउटै स्तरको पाश्वर् प्रभावहरूको सामना हुनेछैन। ज�टलताहरू 

उपचारको पहँुच र प्रयोग ग�रएका क्यान्सर �नरोधक औष�धहरूको प्रकारहरूको आधारमा प�न 

फरक हुन्छन।्  

केमोथेरापीका पाश्वर् प्रभावहरूमा अरू�च हुन,े वाकवाक� लाग्ने, मुखमा अल्सर हुन,े कपाल झन�, 
झाडापखाला लाग्ने र सेता रक्त कोषमा क�म आउनाले संक्रमण हुन ेजस्ता कुराहरू पदर्छन।् 
यद्य�प, यी ज�टलताहरू मध्ये धेरैजसो अस्थायी छन।् �तनीहरू क्रमश समाधान हुनेछन ्र 

उपचार समाप्त भएप�छ सुधार हुनेछ। �च�कत्सकले असहजता हटाउनको ला�ग अन्य 

औष�धहरूको प्रयोग गन�छन।् रे�डयोथेरापीका सामान्य पाश्वर् प्रभावहरूमा थकान र उपचार 

साइटमा हुने छालामा हुने धब्बा पदर्छन।् रे�डयोथेरापीका अन्य पाश्वर् प्रभावहरू उपचार 

भइरहेको शर�रको भागमा आधा�रत रहेर फरक हुन्छन।् 

त्यसकारण उ�चत न�सर्ङ हेरचाह र पोषण अ�त महत्त्वपूणर् हुन्छन।् �बरामीलाई सन्तु�लत 

आहार, उ�चत व्यायाम र आरामको आवश्यकता पछर्। उपचारको क्रममा �बरामीले प�न 

उसको/उनको व्यिक्तगत स्वास्थ्यमा ध्यान �दनुपछर्। कोठा, कपडा र उपकरणहरू सध ै

सु-व्यविस्थत र सफा रा�खनुपछर्। राम्रोसँग नपकाइएको खाना नखानुहोस।् �भडभाड हुन े

सावर्ज�नक �ेत्रहरूमा जान कम गनुर्होस ्र फ्लू वा अन्य संक्रमण भएका साथीहरू र प�रवारसँग 

सम्पकर्  नगनुर्होस।्   

 
8. कसर� सामना गन�? 

जब मा�नसहरूलाई थाहा हुन्छ उनीहरूलाई �लम्फोमा लागेको छ, उनीहरू ज�त नै ब�लया 
भएप�न, �तनीहरू सध ैथकान र कमजोर महसुस गछर्न।् कुनै द�ुवधा छैन �क रोगसँग लड्न 

�वरामी डाक्टर र औष�धमा �नभर्र हुनुपछर्। तथा�प, साथी र प�रवारहरूबाट स्याहार, समथर्न र 

प्रोत्साहन समान रूपमा महत्त्वपूणर् छ। �वरामीले प�रवार र साथीहरूसँग कुरा गनुर्पछर्  र 

�तनीहरूलाई उसको/उनको भावनाहरू, आवश्यकता र प्रग�त थाहा �दनुहोस।् 

 साथै, समुदायमा थपु्रै एसो�सयसन र संस्थाहरू छन ्जसले क्यान्सर भएका �वरामीहरूलाई 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Lymphoma / Nepali 
Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 8 
 
 

�वस्ततृ जानकार� र समथर्न प्रदान गछर्न।् उपचारको क्रममा यी सब ैकुराहरूले धेरै नै मद्दत 

गछर्। 
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