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 بافت لمفاوی

 جا کیتا تقسیم اچ قسماں وڈی دو تے اے گروپ غیرمتجانس اک دا بیماری ایہہ اے۔ کینسر اک دا نظام لمفی لمفوما

 دے اردگرد اچ ایشیا تے اچ کانگ ہانگ لمفوما ہاجکن غیر لمفوما۔ ہاجکن غیر تے لمفوما ہاجکن: اے سکدا

 اے۔ اک اچوں" قاتلوں دے کینسر سرفہرست 10" دے کانگ ہانگ وی ایہہ اے۔ عام دے ودھ اچ عالقوں
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 اے؟ کی لمفوما .1

 لمفی ولوں دے جیس اے ہوندا حامل دا ورک نیٹ لمفی مشتمل غدود دے لمف تے نالیوں دی لمف جسم انسانی

  ہین۔ لڑتے خالف دے انفیکشن ڻشوز دے جسم تے ہین کردے گردش اچ اعضاء خلیے

 

 وادھا مسلسل اچ تعداد دی اوناں تے ہین، ہوتی واقع تبدیلیاں مہلک اچ لمفوسائڻس/خلیے لمفاوی جدوں وی، فیر

 تے جگر گودا، دا ہڈی تے ہین، دیندے تشکیل ڻیومر ہین، جاندے ہو اکڻھے اچ غدود دے لمف تے گا ہووے

  اے۔ جاندا سدیا لمفوما نوں شکل ایس دی کینسر آلی، بنن توں نظام لمفی ہین۔ جاندے پھیل تائیں اعضاء دوجے

 

 ہین؟ کیہڑے کیہڑے عوامل دے خطرے دے لمفوما .2

 لمفوما۔ ہاجکن غیر تے لمفوما ہاجکن: ہین قسماں بنیادی دو اے۔ گروپ دا نوعیت وکھری دا بیماری لمفوما

 جا دی بندی درجہ ہور دی اوناں اتے بنیاد دی خصوصیات مرضیاتی دی ڻیومر انفرادی تے ظاہریت کلینیکل

 شامل قسماں ذیلی ودھ توں 30 دی لمفوما ہوجکن غیر تے قسماں ذیلی پانچ دی لمفوما ہوجکن بشمول اے، سکدی

 ُمرده تے پیمانے وسیع دی لمفوما ہوجکن غیر مطابق، دے شرح دی رفت پیش تے خصوصیات کلینیکل ہین۔

  اے۔ سکدی جا کیتی بندی گروپ اچ لمفوما ہوجکن غیر جارحانہ تے لمفوما ہوجکن غیر

 

 ہین؟ کی کارن دے لمفوما .3

 خطرے بعض کہ اے ہوا ظاہر ایہہ توں مطالعوں حالیہ اے۔ گیا الیا نئیں پتہ تے طور مکمل دا کارن دے لمفوما

 جیسے( انفیکشنز کئی تبدیلیاں، جنیاتی اچ ایناں ہین۔ کردے وادھا اچ امکان دے نشونما دے لمفوما عوامل دے

 بیماریاں دے نظام مدافعتی تے مادے کیمیاوی تابکاری، ،)انفیکشن توں) HIV( وائرس امیونوڈیفیشینسی انسانی

 کاری پیوند دی اعضاء انسانی تے) AIDS( سینڈروم امینوڈیفیشنسی اکوائرڈ آرتھرائڻس، روموڻائیڈ کے جیویں(

  ہین۔ شامل) دوائیاں لئی دے دبان نوں نظام مدافعتی بعد دے
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 اے؟ سکدا جا کیتا شناخت نال آسانی نوں عالمتاں دی لمفوما کی .4

 عام سوجن اے۔ عالمت عام دے ودھ توں سبھ اچ مریضاں دے لمفوما سوجن، بنا دے پیڑ دی غدود دے لمف

 تے اے ہوندی واقع اچ) ہین ملدے گود تے حصہ نچال دا پیٹ تھاں جیس( چڈا/گروئن تے بغل گردن، تے طور

  ہین۔ جاندے پھیل تائیں اعضاء دوجی تے گودے دے ہڈیوں غدود، لمف دے اعضاء دوجی دے جسم آہستہ آہستہ

 

 تھکاوٹ تے کھجلی دی چھیتی مسلسل گھاڻا، اچ وزن لگنا، نہ بھک پسینہ، شدید بخار، کہ جیویں عالمتاں دوجی

 تے ہون چکے پھیل اچ گودے دے ہڈیوں ہی توں پہالں خلیے دے لمفوما جے اے۔ جاندا پایا تے طور عام نوں

 ہو انفیکشن بار بار تے جانا چِھل دا جسم کمی، دی خون نوں مریض تے اے، کردی متاثر نوں پیداوار دی خون

  اے۔ سکدا

 

 سکدا ہو وی نئیں لمفوما کارن دی اوناں تے اے سکدی ہو رونما وی اچ بیماریاں دوجی عالمتاں ایہہ وی، فیر

 ہین، برقرار مسلسل عالمتاں یا اے رہندی برقرار اچ غدود زائد یا اک دے لمف سوجن جے لئی، ایس اے۔

 چائیدا۔ کرنا حاصل مشوره نال ڈاکڻروں چھیتی توں چھیتی نوں مریض

 

 کریے؟ کیویں تشخیص تے تحقیقاں دی لمفوما .5

 انفیکشنز دے حصوں دی گردن تے سر وی، فیر اے۔ عالمت عام اک دی لمفوما سوجن دی غدود دے لمف

 دے لمف اچ گردن وی ڻیومر مہلک آلے پھیلنے تے حصوں دوجی یا دق تپ دا پھیپھڑیاں ،)پینا گلے جیویں(

  اے۔ سکدا بنا اوکھا نوں کرن قائم تشخیص ایہہ تے ہین سکدے کر پیدا سوجن دی غدود

 

 راستہ واحد لئی دے کرن تعین تے ہو مہلک یا عام سوجن جے اچ، عالوه دے معائنے جسمانی تے ہسڻری مکمل

  اے۔ تشخیص دی غدود دے لمف متاثره ولوں دے بائیوپسی غدود لمف

 

 تے لئی، دے کرن جانچ دی صحت عمومی اپنی نوں مریض بعد، دے جان ہو تصدیق دی تشخیص دی لمفوما

 دی ڻیسڻنگ ہور اے، چکیا پھیل تائیں حد کس لمفوما کہ لئی دے کرن تعین لئی دے پیشگوئی دی بیماری حالت
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 امیشن-پوزیڻران ،(CT( ڻوموگرافی کمپیوڻڈ ایکسرے، ڻیسٹ، دے خون تے طور عام اچ ڻیسڻنگ اے۔ ہوندی لوڑ

   اے۔ شامل معائنہ دا گودے دے ہڈی تے) PET/CT( ڻوموگرافی کمپیوڻڈ/توموگرافی

 

 یا ،I، II، III مرحلہ دا لمفوما چائیدا۔ ہونا ممکن کرنا تعین دا مرحلے دے لمفوما بعد، دے جان ہو مکمل ڻیسڻنگ

IV اے۔ سکدا ہو منحصر تے پھیالؤ دے لمفوما  
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 اے؟ عالج کی دا لمفوما .6

 ڈاکڻر اے۔ شامل ریڈیوتھراپی یا امیونوتھراپی تابکاری امیونوتھراپی، کیموتھراپی، اچ عالج دے لمفوما

 لئی دے اوناں مطابق دے مرحلے دے لمفوما تے قسم ذیلی مخصوص دی لمفوما صحت، عمومی دی مریضاں

 خام خون پیریفیرل یا گودے دا ہڈی ڈاکڻر اچ، حاالت خاص گا۔ کرے فیصلہ دا بندی منصوبہ دی عالج مناسب

 ہین۔ سکدے کر نامزد لئی دے ڻیسٹ طبی نوں مریضاں یا ہین سکدے دے مشوره دا پیوندکاری خلیہ

 

 لئی دے مارن نوں خلیاں دے کینسر اے۔ عالج آال جان ورتیا تے پیمانے وڈے اک لئی دے لمفوما کیموتھراپی

 وی، فیر ہین۔ جاندی کیتی منتظم ولوں دے انجیکشن اچ رگاں یا تے طور دہانی تے یا دوائیاں دی کینسر انسداد

 ہوندی تکلیفاں تے اثرات ضمنی نمایاں اچ نتیجے دے جیس ہین، سکدی ہو متاثر وی بافتاں تے خلیے مند صحت

 ہوں پیدا توں مشین ایکسرے اک لئی دے کرن خاتمہ دا خلیے دے کینسر تے حصے متاثره اچ ریڈیوتھراپی ہین۔

 لئی دے تخفیف دی اثرات ضمنی تے نتائج دے عالج چنگے اے۔ شامل ورتنا نوں تابکاری دی توانائی-ودھ آلی

   اے۔ سکدا جا دتا ای نال دے کیموتھراپی یا کلے اونہوں

 

 کینسر اے۔ گیا بن عالج اہم اک لئی دے لمفوما" امیونوتھراپی" عالوه، دے کیموتھراپی تے ریڈیوتھراپی روایتی

 خلیہ-بی چونکہ اے۔ شامل ورتنا نوں باڈیز اینڻی دی نظام مدافعتی یا خلیے اچ امیونوتھراپی لئی دے عالج دے

)B-cell (اینڻیجن، اک لمفوما دا ہاجکن غیر قسم دی CD20، یا امیونوتھراپی اے، جھیلدا تے، سطح دی خلیہ نوں 

 ڈیزائن لئی دے بنان نشانہ تے اینڻیجن سطح نوں CD20 ایس تے طور خاص نوں دوائیاں امیونوتھراپی تابکاری

 ہین۔ شامل ڻیوکسیڻن ابریڻومومیب تے ڻوزیڻومومیب، میب، ریڻوکسی اچ ایناں اے۔ گیا کیتا تیار تے اے جاندا کیتا

 آپ اپنے تے پہچان نوں اینڻیجن CD20 دے لمفومہ سیل بی جیہڑا اے باڈی اینڻی قلمیہ یک اک میب ریڻوکسی

 نوں ردعمل مدافعتی فیر ایہہ لئی دے دین مکا نوں خلیے دے لمفوما اے۔ سکدا چمرا اتے سطح دی اوس نوں

 اثرات ضمنی گھٹ بہت لئی دے عالج دے لمفوما بغیردرد تے اے مؤثر میب ریڻوکسی اے۔ کردی متحرک

 تے اے سکدا جا کیتا یکجا نال دے کیموتھراپی لئی دے کرن عالج دا لمفوما خلیہ-بی ناگوار اونہوں اے۔ رکھدی

" امیونوتھراپی تابکاری" ڻیوکسیڻن ابریڻومومیب تے میب ریڻوکسی اے۔ گیا وکھایا نوں بنان چنگا نتائج دے عالج

 دے) yttrium-90 (90Y/یڻریم تے) 131I) 131-آیوڈین بالترتیب مادے کیمیاوی تابکار نوں جناں ہین دوائیاں
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 دے لمفوما خلیہ بی نوں اونہاں اے۔ جاندا کیتا تیار توں مالن نوں باڈی اینڻی قلمیہ یک CD20 اینڻی اک نال،

 توانائی تابکاری نیوالی ہو خارج توں کیمیکلز تابکار تے نیں دیندے بنھ نال دے اینڻیجن CD20 تے سطح خلیے

 حاصل کامیابیاں اہم اچ عالج دے لمفوما اچ ورھیاں حالیہ ایناں ہین۔ کردے خاتمہ دا خلیے دے لمفوما نال دے

  ہین۔ ہوئی

 

 دے خانداناں قریبی دے ایناں یا مریض خود پیوندکاری دی خلیہ خام دا خون پیریفیرل یا گودا دا ہڈی اچ لمفوما

 مقدار انتہائی بعد دے کرن داخل دوباره نوں خلیے خام دا خون پیریفیرل یا گودے دے ہڈی گئے دتے عطیہ ولوں

 طور عام انج اے، زیاده نسبتاً  خطره دا عالج ایس وی، فیر اے۔ ورتارا دا ریڈیوتھراپی یا/اور کیموتھراپی نال دے

 اے۔ جاندا ورتیا تے مریضاں کیتے منتخب دے ہون بار بار دے کینسر تے
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 کریے؟ کیویں نگہداشت دی مریض دے لمفوما دوران دے عالج .7

 لئی دے مریض تے اثرات ضمنی ممکنہ دے اوناں تے منصوبیاں، دا عالج آپریشن، ڈاکڻر، پہالں، توں عالج

 دے اثرات ضمنی اے، ہوندا شروع عالج جیویں گا۔ کرے وضاحت تے بات گل اتے تفصیالت دی پیچیدگیاں

 نئیں تجربہ دا اثرات ضمنی دے سطح ای اکو نوں مریضاں تمام وی، فیر اے۔ سکدا ہو بیمار مریض توں کارن

 منحصر تے قسماں دی دوائیاں مخالف کینسر آلی جان ورتی تے نظر نقطہ دے عالج وی پیچیدگیاں گا۔ ہووے

  ہین۔ سکدی ہو وکھری

 

 خلیے سفید دے خون تے اسہال گرنا، بال زخم، دے منہ متلی، لگنا، نہ بھک اچ اثرات ضمنی دے کیموتھراپی

 مک دے عالج ہین۔ عارضی پیچیدگیاں کئی اچوں ایناں وی، فیر اے۔ شامل انفیکشن وابستہ توں تعداد گھٹ دی

 لئی دے کرن گھٹ نوں تکلیفاں دوجی ڈاکڻر گی۔ ہووے بہتری تے گی جان ہو حل بتدریج اوه بعد، دے جان

 سرخ جلدی تے تھاں دی عالج تے تھکاوٹ اچ اثرات ضمنی عمومی دے ریڈیوتھراپی گا۔ ورتے دوائیاں دوجی

 وکھرے اتے بنیاد دی حصوں وکھری دے جسم عالج زیر اثرات ضمنی دوجی دے ریڈیوتھراپی ہین۔ شامل نشان

 ہین۔ ہوندے

 

 لوڑ دی آرام تے ورزش مناسب غذا، متوازن نوں مریض اے۔ اہم بہت غذائیت تے نگہداشت مناسب لئی، ایس

 ہوندی لوڑ دی دین توجہ وی تے صحت حفظان ذاتی اپنی دوران دے کورس دے عالج نوں مریض اے۔ ہوندی

 پکیا نہ طرح چنگی کھانا جیہرا چائیدا۔ رکھنا صاف تے توں سلیقے ہمیشہ سامان و آالت تے لباس کمره، اے۔

 تے دوستاں جناں تے کرو گھٹ توں گھٹ نوں دوریاں دے تھانواں عوامی ُپرہجوم کھاؤ۔ نہ اونہوں ہووے، ہویا

  کرو۔ گریز توں رابطے نال دے اونہاں ہون انفیکشن دوجے یا فلو نوں خانہ اہل

 

 کریے؟ کیویں سامنا .8

 نہ کیوں مضبوط ہی کنے اوه بھونیں تے اے، بیماری دی لمفوما نوں اونہاں کہ اے چلدا پتہ نوں لوکاں جدوں

 دے بیماری نوں مریض کہ نئیں شبہ کوئی اچ ایس ہین۔ کردے محسوس بس بے تے پریشان ہمیشہ اوه ہون،

 دے خانہ اہل تے بیلی سجن وی، فیر اے۔ ہوندی لوڑ دی کرن انحصار اتے دوائیاں تے ڈاکڻر لئی دے لڑن خالف
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 توں بیلیاں سجن تے آلے گھر نوں مریض ہین۔ اہم تے طور یکساں افزائی حوصلہ تے معاونت رکھنا، خیال ولوں

 چائیدا۔ دسنا اچ بارے دے رفت پیش تے ضرورتاں جذباتاں، اپنے نوں اونہاں تے چائیدی کرنی بات گل

 

 انجمنیں سی بہت آلی کرن فراہم معاونت تے جانکاری ہور نوں مریضاں دے کینسر اچ کمیونڻی عالوه، ایہدے 

 گی۔ دین مدد بہت دوران دے کورس پورے دے عالج گالں، ساری ایہہ ہین۔ تنظیمیں تے

 

 

 

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