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 واحدآموزش همگانی

  
 1041041041آخرین تاریخ بازنگری:

بیماری هوچکین به خوبی به درمان پاسخ می دهد. در  بیشتر     

موارد بیماران به طور س پائی درمان   می شوند. درمان بیرمرار         

می تواند با پ تو درمانی یا شیمی درمانی یا ت کیبی از هر د                

 صورت پذی د.

شیمی درمانی ب ای از بین ب دن سلولهای س طانی در ترمرا              

بدن استفاده می شود. پزشکان مقادی  زیرادی از دار هرای                         

شیمی درمانی را استفاده می کنند که با حداقل صدمه به بافت            

 های سالم بتوان سلول های س طانی را ازبین ب د.

در  پ تودرمانی سعی می شود  با استفاده از  پ توهای انر یی               

ایکس یا اشعه های ناشی از کبالت در منطقه درگریر  شرده                

توسط بیماری،  سلول های س طانی با حفظ بافت های سالم از 

 بین ب ده شوند.

 عوارض درمان

عوارض درمان عمدتا شامل س کوب سیستم ایمنی  مشکالت        

ناشی از س کوب مغز استخوان، تهوع   استف اغ   ریرز  مرو      

 است.

 

 

پیشاگهی بیماری هوچکین تحت تاثی  عوامل متعددی از قربریرل            

درجه بیماری، پاسخ به درمان بیماری، سن بیماران    ضرعریرت              

 عمومی سالمتی بیماران ق ارداد دارد.

مبتالیان به هوچکین بایستی آزمایشات منظمی را  بعد از درمران             

  درطول زندگی خود انجا  دهند.

پیگی ی ها بخش مهمی از م احل درمان است. چ ا که در افر اد               

مبتالبه هوچکین احتمال عود مجدد بیماری  احتمال ابرترال بره               

بیماری های دیگ  مانند س طان خون، لنفو  غی هوچکین، س طان 

های ر ده بزرگ، ریه، استخروان، تریر  ئریرد   پسرتران برا                                

می باشد.  بناب این ه  تغیی  جزئی در سالمتی بیماران باید ب رسی       

 شود.

 

 منابع:

 سودارث،پ ستاری بیماریهای خون-ب  ن 

 درسنامه پ ستاری،میت ا ذ الفقاری
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 راه های تشخیص بیما ری :
 انجا  تستهای آزمایشگاهی 

 گ افی قفسه سینه 

 بیوبسی از غده های لنفا ی 

 سی تی اسکن سینه  شکم 

ب ای م حله بندی تومور، به آسپی اسیون مغزاستخوان، اسرکرن          

 استخوان، پت اسکن یا اسکن گالیو  نیز نیاز است.

 درمان
درمان به نوع   م حله پیش فت بیماری   سالمتی عمومی بیمرار           

 بستگی دارد   شامل موارد زی  است:

 شیمی درمانی 

 رادیوت اپی 

 کیبی از شیمی درمانی، پ تو درمانی ت  

 پیوند مغزاستخوان 

درمان لنفو  غی هوچکین توسط تیمی از متخصصیرن شرامرل:            

متخصص خون شناسی   س طان شرنراسری   مرترخرصرص                

 پ تودرمانی انجا  می گی د.

 

 

 عالئم:

 تور  بد ن درد در غده های لنفا ی 

              تور  غدد لنفا ی در قفسه سینه هم اه با س فه   تنرگری

 نفس

 تب با درجه پائین یا متنا ب 

 تع یق شبانه 

 بی اشتهایی  تهوع 

 کاهش  زن بد ن دلیل 

 خستگی 

  خار 

 

 مقدمه:
هوچکین یک نوع خاص از لنفو  است که با رشد غی طبیعی سلول            

ها در دستگاه لنفا ی هم اه اسرت. پریرشر فرت هرای جردیرد                                                                                                 

زمینه تشخیص   درمان این بیبماری باعث شده است که ترعرداد              

 زیادی از بیماران بهبود یابند.

در این بیماران با تشخیص ز درس    درمان مناسب، میزان بهبرود           

افزایش خواهدیافت. اگ چه بیماری هوچکین ممکنست در تمرامری           

سرالرگری      02تا  02سنین دیده شود، شایع ت ین سن شیوع ان بین          

 است.

بیماری هوچکین در یک منطقه دستگاه لنفا ی   مرعرمرو ر در                          

گ ه لنفی ایجاد می شود. اگ  این بیماری به موقع کشف   درمران         

 نشود، ممکنست در تما  دستگاه لنفا ی پخش شود.

هوچکین می تواند با درگی ی ریه، اعضای داخل شکم   استخروان            

ها هم اه شود. با گست   بیماری، سلولهای سفید طبیعی کراهرش      

یافته   در  مقابله با عفونت اختالل ایجاد می شود. بناب این بیماران         

مبتال به هوچکین ممکنست مستعد ابتال  به عفونت های گوناکرون    

 گ دند.

 

 


