
ثیوبری است کِ اس سلَل ّبی سیستن ایوٌی  َّچکیيلٌفَم 

آغبس هیطَد .سیستن ایوٌی ٍظیفِ هجبرسُ ثب ػفًَت ّب ٍ 

دیگز ثیوبری ّب را دارد. دستگبُ لٌفبٍی ثخطی اس سیستن 

 –لٌف  –ایوٌی است ٍ ضبهل اجشای سیز است: ػزٍق لٌفبٍی 

ػجبرتٌذ اس  کِ دیگز دستگبُ لٌفبٍیثخص ّبی  –غذد لٌفبٍی 

غذُ تیوَس ٍ طحبل . ّوچٌیي هیتَاى ثبفت ّبی –: لَسُ ّب 

لٌفبٍی را در ثخص ّبی دیگز ثذى اس جولِ هؼذُ ٍ پَست ٍ 

 رٍدُ کَچک ًیش ثبفت .

  ثبر   –ضتبیي ا یزٍس ّب : اثتال ثِ ٍیزٍسثزخی اس ٍ (1

EBV  )  Epstein BAR virus   یب ٍیزٍس اختالل در

(   هیتَاًذ خطز اثتال ثِ  HIVسیستن ایوٌی اًسبًی 

 را افشایص دّذ .  َّچکیيلٌفَم 

سیستن ایوٌی ضؼیف :  اگز فزدی سیستن ایوٌی  (2

داضتِ ثبضذ ) هثال در غَرت اثتال ثِ یک ثیوبر ضؼیفی 

رٍّبی خبظ پس اس پیًَذ ػضَ ( اداسٍراثتی یب استفبدُ 

 .ددر ٍی ثبال هیزٍ َّچکیيخطز اثتال ثِ لٌفَم 

در هیبى ًَجَاًبى ٍ ثشرگسبالى  َّچکیيلٌفَم سي:   (3
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 ضبیغ تز است .

 

 

 

 

لٌفبٍی  تطخیع ثیطتز ثز پبیِ ثیَپسی اس گزُ ّبی

گزفتي خَى هحیطی ،ًوًَِ ثزداری هغش استخَاى . است

تست تَثزکَلیي ثِ خبطز تضؼیف سیستن ایوٌی هثجت 

هیطَد کِ در گزافی سیستن  هٌطب آى هطخع .است 

 .. ثبضذ.هثال در ثبفت ػػجی یب .

 

دستگبُ لٌفبٍی ثخطی اس دستگبُ ایوٌی است کِ ثذى را 

ػلیِ ثیوبری ٍ ػفًَت یبری هیزسبًذ. دستگبُ در هجبرسُ 

لٌفبٍی ضبهل ضجکِ ای اس لَلِ ّبی ًبسک است کِ ثِ 

هبًٌذ رگْبی خًَی ضبخِ ضبخِ ضذُ ٍدر ثبفتْبی ثذى 

 ثٌذ. یب گستزش هی

 ّستٌذ کِ هبیؼی است  "لٌف  "رگْبی لٌفبٍی حبهل

 " لٌفَسیت "آثکی ٍ حبٍی سلَلْبیی ثِ ًبم  –ثی رًگ 

 کٌذ . کِ ثب ػفًَت هجبرسُ هی

گزُ  "در ایي ضجکِ ػزٍقی اًذاهْبی کَچکی ثِ ًبم 

ٍجَد دارًذ .ایي گزُ ّب ثِ غَرت خَضِ  "ّبی لٌفی 

قفسِ سیٌِ ٍ  –گزدى  –کطبلِ راى  –ای در سیز ثغل 

 .ضکن ٍجَد دارد 

لٌفبٍی  در لٌفَم غیز َّچکیٌی سلَل ّبی دستگبُ

گیزًذ ثِ طَری کِ ثذٍى  حبلتی غیز طجیؼی ثِ خَد هی

ضًَذ . ضوي ایٌکِ  ّیچ هْبری رضذ کزدُ ٍ تقسین هی

جبیی کِ آًاس  ،اس حبلت طجیؼی فزاتز هیزٍد آًْبطَل ػوز

ثبفت لٌفبٍی در قسوت ّبی سیبدی اس ثذى ٍجَد دارد 

تَاًذ در ّز ًقطِ ای اس  هی َّچکیيضزٍع لٌفَم غیز 

 ثذى ثبضذ.

تٌْب یک گزُ لٌفی یب   َّچکیيهوکي است  لٌفَم غیز

گزٍّی اس گزُ ّبی لٌفبٍی ٍ یب حتی در اًذاهی دیگز 

 هغش استخَاى ٍ یب طحبل هٌتطز ضَد . -ثذى ًظیز کجذ

 ػالین : 

تَاًذ هَجت ثزٍس ػالین  هتؼذدی  هی َّچکیيلٌفَم      

 ضَد:

   ثذٍى درد (  غذد لٌفبٍی هَجَد در تَرم (

 سیز ثغل ّب یب کطبلِ راى  ،گزدى

  کبّص ثی دلیل ٍسى 

  تت داین 

  ًِتؼزق ضذیذ ضجب 

  خبرش پَست 

  ِهطکالت تٌفسی ٍ یب درد قفسِ   -سزف

 ضؼف یب خستگی داین  –سیٌِ 

 َّچکیيدر ثیطتز هَارد ایي ػالین ًبضی اس         

تَاًٌذ  یگز ثیوبری ّب ّن هیفًَت ّب یب دػ .ًیستٌذ

کسی کِ ایي ػالین را  .ثزٍس ایي ػالین ضًَذ هَجت

ضک هزاجؼِ ثیطتز اس دٍ ّفتِ داضتِ ثبضذ ثبیذ ثِ پش

 . التص تطخیع دادُ ضذُ ٍ درهبى ضَدهطککٌذ تب 
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اًذاسُ ػقذُ  ،ثِ درجِ ثیوبری َّچکیيرهبى ثیوبری د

 وبری ، سي ٍػالین ثی،ّبی لٌفبٍی ثشرگ ضذُ 

 . ٍضؼیت ػوَهی ثیوبر ٍ ًیش سبیز ػَاهل ثستگی دارد

اگزچِ ضیوی درهبًی ٍ پزتَ درهبًی ضبیغ تزیي رٍش 

ّستٌذ اهب پیًَذ هغش  َّچکیيّبی درهبى لٌفَم غیز 

درهبى سیست ضٌبختی ٍ جزاحی ًیش  –استخَاى 

 گبّی اٍقبت ثِ کبر ثزدُ هیطَد .

اس استفبدُ دارٍّب جْت  ضیوی درهبًی ػجبرتست

ال در ضیوی َهؼو .ًبثَد سبختي سلَلْبی سزطبًی

تزکیجی اس چٌذیي دارٍ  َّچکیيدرهبًی لٌفَم غیز

هَرد استفبدُ قزار هیگیزد . ضیوی درهبًی هوکي 

است ثِ تٌْبیی ٍ یب ّوزاُ ثب پزتَ درهبًی ثِ کبر 

 گزفتِ ضَد. 

 هؼوَال ضیوی درهبًی را ثِ غَرت دٍرُ ای تجَیش

هیکٌٌذ .دٍرُ ّبی درهبى ٍ هتؼبقت آى دٍرُ ّبی 

  دٌّذ  استزاحت ٍ ثِ ّویي تزتیت اداهِ هی

 

تغذیِ ٍ فؼبلیت ٍرسضی ثسیبر هْن است . کِ ثب تغذیِ 

اهکبى اس تب سزحذ هٌبست ٍ اًجبم فؼبلیت ٍرسضی 

حفظ ٍسى هٌبست  ثِ هیشاى  ایخَد هزاقجت کٌیذ. ثز

ًیبسهٌذ ّستیذ ّوچٌیي ثزای حفظ  هٌبست کبلزی 

ي کبفی ًیبس داریذ تغذیِ هٌبست بى ًیش ثِ پزٍتِئیتَاًت

کوک کٌذ تب حبل ثْتز ٍ اًزصی هیتَاًذ ثِ ضوب 

–اس غذاّبی پزکبلزی  .اضتِ ثبضیذدتزی ثیط

آة هیَُ ّبی تبسُ ٍ  پزٍیتبهیي ٍ تٌَع غذایی ٍ

لجٌیبت تبسُ استفبدُ کٌذ ٍ کٌتزل ٍسى در آًْب خیلی 

 هْن است .

ثسیبری اس ثیوبراى هؼتقذًذ ٌّگبهی کِ فؼبلٌذ  

ضٌب ٍ  -یَگب –حبلطبى ثْتز هیطَد . پیبدُ رٍی 

تَاًذ ضوب را ًیزٍهٌذ  فؼبلیت ّبیی اس ایي دست هی

تَاًذ  ٍرسش هی ًگِ دارد ٍ اًزصیتبى را افشایص دّذ.

ٍ کٌبر آهذى ثب حبلت تَْع ٍ درد را کبّص دّذ 

ٌذ. ٍرسش ثِ کبّص استزس ًیش درهبى را آسبى تز ک

ت حتوب پیص اس آغبس ّز ًَع فؼبلی.کٌذ  یکوک ه

ّوچٌیي در ٍرسضی ثب پشضک خَد هطَرت کٌیذ. 

اًجبم فؼبلیت ٍرسضی خبغی ثبػث ایجبد درد غَرتی 

ستبر خَد را یب دیگز هطکالت ضذ حتوب پشضک یب پز

 در جزیبى ثگذاریذ.

ثِ ضٌبسبیی هطکالت هزثَط ثِ دٍرُ ای هؼبیٌبت 

تَاًذ ًبضی اس درهبى سزطبى ثبضذ ًیش  سالهتی کِ هی

تَاى  ؼبیٌبت هزتت هی. ثب اًجبم هکٌذ  کوک هی

 ى حبغل کزد ّز گًَِ تغییزی در ٍضغاطویٌب

سالهتی ضٌبسبیی ضذُ ٍ در غَرت لشٍم درهبى 

تَاًذ ضبهل هؼبیٌِ  ایي هؼبیٌبت هی . خَاّذ ضذ

 ثبضذ. ٍ ...ػکس ثزداری ،آسهبیص ّبی خَى ،فیشیکی 
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