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डॉ. मनोज तो णीवाल, र िवकार तज्ज्ञ व बोनमॅरो 
तज्ज्ञ, हे मूळचे जालना िज ातील मंठा या छो ा 

गावचे. डॉ. तो णीवाल यांनी शासक य वै क य महािव ालय व 
ग्णालय (घाटी), औरंगाबाद येथून थम एम.बी.बी.एस. आिण 
त्यानंतर येथूनच एम.डी. मेिडसीन ही पदवीही पिह याच यत्नात 
ा  कली. नंतर ते डी. एम. िहमॅटोलॉजीचे (र िवकार) िशक्षण 
घेण्यासाठी सु िस  सेठ जी. एस. मेिडकल कॉलेज अँड कईएम 
हॉि पटल येथे गेले. डी. एम.साठी सवर् शाखा उपलब्ध असूनही 
िवषयाची आवड आिण मराठवा ातील ब्लड कन्सरच्या ग्णांना 
सेवा देण्याची इच्छा यातून त्यांनी िहमॅटोलॉजी या िवषयाची 
िनवड कली व त्यात गो ड मेडल घेऊन िवशेष ावीण्यासह यश 
िमळवले. ग्णांना आप याकडन अत्यंत उ  दजार्चे उपचार 
िमळावेत यासाठी त्यांनी बोनमॅरो टान्स ांट या िवषयातही उ  
िशक्षण घेण्याचे ठरवले आिण त्यासाठी कन्सरवरील उपचारासाठी 
जग िस  असे मुंबई येथील टाटा मेमोिरयल हॉि पटल गाठले. 
आज कन्सर या िवषयावर जगभरात संशोधन सुरू असून, 
नवनवीन उपचार प तींचा वापर होत आहे. आप या ग्णांनाही 
या सेवा देता या यात या जािणवेने ेिरत होऊन डॉ. तो णीवाल 
यांनी बोनमॅरो टान्स ांटसाठी जग िस  अशा ि िटश कोलंिबया 
कन्सर एजन्सी येथे जाऊन िवशेष िशक्षणही घेतले. 

उपरो  कारिकद त त्यांना अनेक सं थांकडन गौरिवण्यात 
आले. मोठमो ा रा ीय आिण आंतररा ीय ग्णालयांत संधी 
उपलब्ध असतानादेखील आप या जन्मभूमीला आपली गरज आहे 
हे ओळखून आिण मराठवाडा तसेच आसपासच्या गरजू ग्णांना 
अत्याधुिनक सेवा पुरिवण्याचे ध्येय उराशी बाळगून ते औरंगाबाद 
येथे थाियक झाले. समाजात या गोरगिरबांना आधुिनक 
उपचारांपासून वंिचत राहावे लागू नये व आप या ज्ञानाचा उपयोग 
पुढच्या िपढीलाही हावा या हेतूने ते औरंगाबादमधील एम. जी. 
एम. ग्णालय व वै क य महािव ालयात आप या सेवा देत 
आहेत. शहरातील इतर नामांिकत ग्णालयांतही ते एक सु िस  
ब्लड कन्सर तज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात. 

डॉ. मनोज तो णीवाल
M.D. Medicine (GMCH, Aurangabad)

D.M. (Clinical Haematology) KEMH Mumabi (GOLD Medal)
Fellowhsip in BMT (Tata Memorial Hospital, Mumbai)

Fellowship in Leukemia & BMT (BCCA, Canada)
''Consultant Haematogist, Haemato-Oncologist &

Bone Marrow Transplant Physician''

डॉ. वेता तो णीवाल
M.D.Pathology (Mumbai)

Ex. Consultant Haemato-Pathology, Micron Metroplis, Navi Mumbai,
Ex. Assistant Professor, MGM Medical College, Navi Mumbai,

NABL Authoriesd Signatory in Pathology,
''Consultant Haemato-Pathologist''

िलम्फोमा िलम्फोमा 
म्हणजे काय? म्हणजे काय? 
िलम्फोमा : िलम्फोमा म्हणजे काय? 

जे हा िलम्फोसाइटस (पांढर्!या र पेशी 
ज्या जंतुसंसगार्पासून लढण्यास मदत करतात) 
िनयं णाबाहेर पडतात व असामान्य प तीने 
िवभािजत होतात ते हा िलम्फोमा होतो. 

हा िलम्फोमा एक कारचा ब्लड कन्सर आहे. 
िलम्फोमा हा आजार कुठ याही वयात होऊ शकतो. 
मुख्यत: हा िलम्फोमाचा आजार वाढत्या वयात 
आढळतो. 

िलम्फोमाचे मुख्य कार : 
िलम्फोमाचे दोन मुख्य कार आहेत. 
१) हॉजिकन िलम्फोमा (एचएल) 
२) नॉन-हॉजिकन िलम्फोमा (एनएचएल) 
परंतु वडर् हे थ ऑगर्नायझेशन (डब्लूएचओ)

नुसार िलम्फोमाचे चाळीस (४०) उप कार आहेत.

िलम्फोमाची लक्षणे : 
िलम्फनोड वाढणे ः वेदनारिहत िलम्फनोड 

वाढणे मुख्य म्हणजे ग यात, काखेत, जांघेत 
आढळतात. 

थकवा येणे. 
Spleen वर सूज येणे
वजन कमी होणे. 
भूक न लागणे. 
ताप येणे. 
रा ी घाम येणे. 

खाज येणे. 
वसनाचा ास होणे. 

कारण (िलम्फोमाची कारणे): 
िलम्फोमाचे नेमक कारण बर्!याचदा सांगणे 

शक्य नसते. कारण हा आजार कधीही व कुणालाही 
होऊ शकतो. तरी पण वैज्ञािनक संशोधनामुळे काही 
कारणांमुळे िलम्फोमा होण्याची शक्यता जा त 
असते. 

जसे, 
रोग ितकार श ी कमी असणे. 
िविश  कारचे इन्फक्शन असणे. 
जवळच्या नातेवाइकाला िलम्फोमा असणे. 
ककरोगासाठी पूव चा उपचार. 
जीवनशैली. 
ू पान. आहार.
ल पणा. रेिडएशन.
रसायने.  कमोथेरपी.

टेज (िलम्फोमाचे टेज) : 
िलम्फोमा हा आजार गाठीच्या िलम्फोमांच्या 

वाढीमुळे लक्षात येत अस यामुळे आपण याला 
सहज टेज करू शकतो. त्यासोबत जनुकांमध्ये 
असणारा दोषसु ा टेिजंग व उपचारासाठी 
मह वाचा असतो. 

यशवंत कॉम् ेक्स, ॉट नं. ४३, पािरजातनगर, 
गोकुळ वीट् सजवळ, एन-४, िसडको, औरंगाबाद - ४३१००५

Email- jeevanamrut1@gmail.com
Web- www.jeevanamrut.co.in

For Appointment- +९१८२३७४१७७७७/८२३७४७७७४७
वेळ : १.०० pm to ९.००pm (रिववार बंद) 

र ाची कमी (ॲनेिमया)
पांढर्!या पेशी कमी होणे 
ेटलेट् स कमी होणे 

अ ाि टक ॲनेिमया
र ाचे कन्सर, मायीलोमा, 

िलम्फोमा
थॅलेसेिमया, िटमोिलिलया
अितर ाव
गरोदरपणातील र ाचे आजार
लहान मुलांचे र ाचे आजार 

उपल ध सुिवधा : 

    जागितक दजार्ची वै कीय सुिवधा 
   र संबंिधत सग या आजारांचे व र ाच्या कन्सरचे संपूणर् िनदान व 
उपचार 

   उ िशिक्षत, िति त व सामािजक बांिधलक ची जाण असणारा टाफ 
    मराठवाडा तसेच लगतच्या िज ासाठी असे एकमेव र ाच्या 
आजारावर काम करणारे  सुपर पेशािलटी हॉि पटल   सुस  
िहमॅटोलॉजी लॅबोरेटरी िकमोथेरपीसाठी डे-कअर सुिवधा .

िदवसिदवस होणा या वै कीय संशोधनामुळे आता िलम्फोमासारख्या र ाच्या क सरवर 
खूपच उ म उपचार उपल ध आहेत.  जर उपचार यव थत नाही कला तर ण 
साधारणत: काही मिहने िजवंत राहतो. परंतु या आजारावर यव थत उपचार घेतला 
तर याचे संपूणर्पणे बरे हो याची शक्यता शी ट  असते. नवनवीन कमोथेरपीच्या 
शोधांमुळे आता कमीत कमी वेळेत व कमीत कमी ासात (कमीत कमी साइड इफक्ट) 
उपचार घेणे शक्य झाले आहे.  

िलम्फोमाचे उपचार : 

िलम्फोमाचे िनदान :  
िलम्फोमाच्या िनदानासाठी िलम्फोमाची 

बायोप्सी व जेनेिटक तपासणी अ यंत 
आव यक असते. 

र ाच्या चाचण्या ः

अि थम ा चाचणी 
सीटी कन, पेट कन 

िलम्फोमा हा आजार र ांच्या पेशींचा 
अस यामुळे बोनमॅरो बायोप्सीसु ा गरजेची असते.

र ाच्या आजारांचे संपूणर् िनदान व उपचार 

र ाच्या आजारांचे िनदान 
बोनमॅरो ॲि परेशन व 
बायोप्सी
इलेक्टोफोरेिसस
ोसायटोमेटी

सायटोजेनेिटक्स

मॉलेक्युलर ॲनािलिसस
ॉवोिफलीन तपासणी
कोएग्युलेशन ि टडज
र  व लघवीच्या सवर् 
तपासण्या

For 
appointments

For Location/
Address


