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توانناد شاد  ولام مام این تومورها معموالً در غدد لنفااوی شارو . های با منشأ لنفوئیدی استلنفوما، نئوپالسم سلول

عمومااً ننااا را براساار درااه افتارا  . های لنفاوی طحال، لوله گوارش، کبد و مغز اساتووان را درگیار کننادبافت

بیمااری هاوینین : تاوان باه دو دساته بازر لنفوما را مم. کنندهای بدویم غالب دسته بندی ممسلولم و منشأ سلول

 .و لنفومای غیرهوینینم تقسیم کرد

 (HD)هوچکین بیماری -1

درصاد  05-05نوعم لنفاوم اسات کاه در واساط سارطان سیساتم لنفاتیاه اسات کاه علات نن ناشاناوته اسات ولام در 

ایاان . تاار اسااتدر وابسااتنان دراااه یااه بااروز بیماااری شااایط. بیماااران سطعااات ویاارور اپشااتین بااار پیاادا شااد  اساات

یرطبیعم رشد کنند و بدین طری  بدن بیماار در مقابلاه های سیستم لنفاوی به طور غشود که سلولبیماری باعث مم

 .ها ضعیف شودبا عفونت

 عالئم بالینی

، تااب، تعریاا  شاابانه، کاااهش وزن، وسااتنم و وااارش ...درد و احسااار ناااراحتم در غاادد لنفاااوی گااردن، ران و 

 .پوستم، کم وونم وفیف

 های تشخیصیبررسی

 .و طحال و نمونه برداری از غدد لنفاویها، کبد نزمایش وون، عنر سفسه سینه، استووان

 درمان

در : هاای زیار اساتشاود و شاامل سسامتدرمان دسی  با تواه به شرایط بیمار به وسیله پزشه در نظار گرفتاه مام

 پرتو درمانم با مقادیر متوسط اشعه: بدون عوامل وطر نامطلوب 2و  1مراحل غیرپیشرفته 

ن، ماننااد داکسوروبیساای)شاایمم درمااانم : بااا عواماال وطاار نااامطلوب 2و  1یااا مراحاال  0و  3در مراحاال پیشاارفته 

 .الستین و داکاربازینندریامایسین، بلئومایسین، وینب

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شودبه بیمار و وانواد  وی در زمینه موارد زیر نموزش داد  مم

 عوارض داروهای شیمی درمانی

اساتفاد  ااات شایمم درماان دارای عوارضام معال تضاعیف مغاز توضیح کاافم در ماورد ایان کاه داروهاای ماورد 

باشند، بنابراین الزم است احتیاطاات اشتاایم، ریزش مو، عوارض کلیوی و سلبم مماستووان، تاو ، استفراغ، بم

 :زیر اناام شود



                        
 ری دانشگاه علىم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی قسوین                                                                    دفتر پرستا

 واحد آمىزش                 مرکس آمىزشی درمانی والیت               

3 

 

زگم هااای عفااونم و افاارادی کااه بااه تاااتوصاایه بااه دوری از تمااار بااا افااراد ساارما وااورد  یااا مبااتال بااه بیماااری -

 .اندواکسیناسیون اناام داد 

از سارار دادن گال در اطاا  ااتنااب . توصیه به ااتناب از حضور در اماکن شلوغ باه وصاود در فصال سارما -

 . شود

 .دراه، لرز، ترشح و سرمزی فوراً به پزشه گزارش شود 3/33در صورت بروز عالئمم معب تب باالی  -

 6وعاد ، در  3باه ااای مصارف غاذا در )د و با حام کم مصارف شاود های زیاشود که غذا در وعد توصیه مم -

 (وعد  مصرف شود

 های مدفو  برای الوگیری از یبوستتوصیه به استفاد  از نرم کنند  -

 های مالیم و پیاد  رویتوصیه به اناام ورزش -

 .از مصرف میو  اات تاز ، گوشت وام، ماهم و سبزیاات ااتناب شود -

هاا تمیاز بعاد از هار وعاد  غاذایم و سبال از واواب دنادان. وی دهان از مسواک نارم اساتفاد  شاوددر هننام شستش -

 .شود

سااعت یاه باار از ناد دنادان باا احتیااط اساتفاد   20هار . های تااارتم ااتنااب شاوداز شستشوی دهان با محلول -

 .ورت داردشود و در صورت استفاد  از دندان مصنوعم، رعایت باداشت دندان مصنوعم نیز ضر

 .از مصرف غذاهایم که برای اویدن سفت هستند یا دارای ادویه و دراه حرارت باال هستند، وودداری شود -

ورنیناات پوساات ساار براسااار تاااویز ت اااات الااوگیری از ریاازش مااو در هننااام شاایمم درمااانم از کیسااه یااد و -

زیااد ماو ااتنااب شاود، از باه کاار باردن موهای بلند سبل از درمان کوتاا  شاود، از شستشاوی . پزشه استفاد  شود

های ماو، رناک کاردن ماو و فار کاردن دائمام ااتنااب شاود، از ها، اسپریها، گیر های برسم، وشه کنند فرکنند 

در مقابال ناور نفتااب بایساتم از کاال  اساتفاد  شاود، . شانه کردن یا تمیز کردن بیش از انداز  موها وودداری گردد

سبال از ریازش ماو نیاز از کاال  گایر . دهاد، وارش پوست را کاهش ممDو  Aویتامین یرب کردن پوست سر با 

 (ریزش موها معموالً موستم است. )مناسب استفاد  شود

شود که از ننا  به مناظر ناووشایند و ایااد بوها و صداهای ناامطبو  تاو  و استفراغ، توصیه مم شاات کاه -

فراغ و نرام بواش براساار تااویز پزشاه اساتفاد  گاردد، از مایعاات در محیط پیشنیری شود، داروهاای ضاد اسات

کااافم اسااتفاد  شااود امااا در هننااام صاارف غااذا مصاارف مایعااات محاادود شااود، غااذا در محیطاام نرام میاال شااود، از 

های زیاد و باه حاام کام اساتفاد  غذاهای مورد عالسه بیمار استفاد  شود، باداشت دهان رعایت گردد، غذا در وعد 

در صورت تمایل بیمار، از غذاهای سرد استفاد  شود، از رژیم غذایم پرپاروتئین اساتفاد  شاود، در صاورت شود، 

 .استفاد  شود( به عنوان معال مناک)تاویز پزشه از داروهای محرک اشتاای بیمار 
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د، از هاای فعالیات و اساتراحت وااود داشاته باشابه طور متناوب دور : شود کهاات کاهش وستنم، توصیه مم -

-ها به انداز  کافم مصرف شاود و بیماار در برناماهرژیم پرپروتئین و پرکالری استفاد  شود، مایعات و النترولیت

 .های ورزشم شرکت داشته باشد

هااای نرام سااازی، تحرینااات پوسااتم و پاارت کااردن حااوار از تننیااه: شااود کااهاااات تساانین درد، توصاایه ماام -

 .استفاد  شود( مطاب  دستور پزشه)ای تاویز شد  هاز مسنن(. 15ضمیمه )استفاد  شود 

های تاارتم شستشاوی از مسواک نرم استفاد  شود، از محلول: شود کهاات کاهش وطر وونریزی، توصیه مم -

، از ایاااد ضاربه باه (شوندها حاوی النل بود  و مواب وشه شدن بافت دهان مماین محلول)دهان استفاد  نشود 

شیاف یا تنقیه یا گرفتن دراه حرارت از را  رکتوم ااتناب شود، پار از تزریا ، محال باه  سر پیشنیری شود، از

هاا باا ماواد روغنام یارب شاود، از ساونداژ معاناه پیشانیری شاود و در صاورت دسیقه فشار داد  شود، لاب 0مدت 

شاود، سبال از واودداری ( معال نساپرین)از مصارف داروهاای ضادانعقادی . لزوم از کوینترین سوند اساتفاد  شاود

از . مقارباات انساام از مااواد ناارم کننااد  محلااول در نب اسااتفاد  شااود، عماال تمیااز کااردن بیناام بااا احتیاااط اناااام شااود

هاای پوشاید  شاد  یاا پاریاه کناار توات های پرانارژی ااتنااب شاود و در هنناام اساتراحت در توات از میلاهفعالیت

 .استفاد  شود

ها و پمادهاا و ها، عطرها، لوسیوناز مصرف صابون، روغن: که شوداات کاهش صدمات پوستم، توصیه مم -

ااتناااب شااود، فقااط از نب ولاارم اااات شستشااو اسااتفاد  گااردد، از مااالش یااا وراشاایدن ( هاااووشاابوکنند )دئودوراناات 

هاای گارم، یاد و نواریساب بار ، حولاه(کیاف نب گارم)های نب گرم پوست وودداری شود، از به کار بردن بطری

اط  ااتناب شود، از در معرض نور نفتاب یا نب و هوای سرد سرار گرفتن این منااط  ااتنااب شاود، روی این من

ها و پمادهاای تااویز شاد  از ساوی پزشاه اساتفاد  ، کرم(های کتانم مناسبندلبار)های تنک استفاد  نشود از لبار

زشااه گاازارش شااود، در شااوند، از شستشااوی مناارر پوساات ااتناااب شااود، واااود هاار نااو  تاااول در پوساات بااه پ

 .صورت ترشح، استفاد  از یه الیه گاز نازک مناسب است

 لنفوم غیرهوچکینی -2

هاا از نظار شانل ظااهری باا لنفوماای نیاد، اماا ممنان اسات سالولنوعم لنفوم است که در سیستم لنفاوی بواود مم

-درصاد سالول 0هساتند و فقاط  Bهای بیشتر لنفوماهای غیرهوینینم بدویمم سلول. هوینینم تفاوت داشته باشند

اگریه فاکتور ایاااد کنناد  واصام در میازان اباتال . سال است 05-65سن متوسط ابتال . کنندرا گرفتار مم Tهای 

های ویروسام ون، عفونتیشناوته نشد  است ولم شیو  نن در مبتالیان به نارسایم سیستم ایمنم و اوتالالت اتوایم

ها، مصرف ساینار و النال، ساابقه اباتال باه ها و رنکها، حاللر با حشر  کش، تما(HIVویرور اپشتین بار و )

 .هلینوباکترپیلوری و مونو نوکلئوز عفونم، پیوندارگان، عوامل محیطم معل شیمم درمانم و عفونت بیشتر است
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 عالئم بالینی

وااونم، وسااتنم و  درد، تااب، تعریاا  شاابانه، کاااهش وزن، عفوناات رااعااه، افاازایش کلساایم و نارسااایم کلیااه، کاام

 .ضعف، سردرد، تاری دید، ضعف حسم و نارسایم سلب

 های تشخیصیبررسی

 درمان

 :های زیر استشود و این درمان براسار داد درمان اوتصاصم این بیماری به وسیله پزشه تعیین مم

 .یهای واد، میزان انتشار بیمارمقاومت بیمار نسبت به داروهای واد یا درمان -تاریویه پزشنم

 .درمان این بیماری شامل رادیوتراپم و شیمم درمانم است

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شودبه بیمار و وانواد  وی در زمینه موارد زیر نموزش داد  مم

 توضیح کافم در مورد بیماری، درمان و پیش نگام نن -

دارای عوارضام معال تضاعیف مغاز توضیح کافم در مورد این که داروهای ماورد اساتفاد  ااات شایمم درماان  -

باشند، بنابراین الزم است احتیاطاات اشتاایم، ریزش مو، عوارض کلیوی و سلبم مماستووان، تاو ، استفراغ، بم

 :زیر اناام شود

هااای عفااونم و افاارادی کااه بااه تااازگم توصاایه بااه دوری از تمااار بااا افااراد ساارما وااورد  یااا مبااتال بااه بیماااری -

 .انداد واکسیناسیون اناام د

از سارار دادن گال در اطاا  ااتنااب . توصیه به ااتناب از حضور در اماکن شلوغ باه وصاود در فصال سارما -

 . شود

 .دراه، لرز، ترشح و سرمزی فوراً به پزشه گزارش شود 3/33در صورت بروز عالئمم معب تب باالی  -

 6وعاد ، در  3باه ااای مصارف غاذا در )های زیاد و با حام کم مصارف شاود شود که غذا در وعد توصیه مم -

 (وعد  مصرف شود

 های مدفو  برای الوگیری از یبوستتوصیه به استفاد  از نرم کنند  -

 های مالیم و پیاد  رویتوصیه به اناام ورزش -

 .از مصرف میو  اات تاز ، گوشت وام، ماهم و سبزیاات ااتناب شود -

هاا تمیاز بعاد از هار وعاد  غاذایم و سبال از واواب دنادان. تفاد  شاوددر هننام شستشوی دهان از مسواک نارم اسا -

 .شود
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سااعت یاه باار از ناد دنادان باا احتیااط اساتفاد   20هار . های تااارتم ااتنااب شاوداز شستشوی دهان با محلول -

 .شود و در صورت استفاد  از دندان مصنوعم، رعایت باداشت دندان مصنوعم نیز ضرورت دارد

 .هایم که برای اویدن سفت هستند یا دارای ادویه و دراه حرارت باال هستند، وودداری شوداز مصرف غذا -

اااات الااوگیری از ریاازش مااو در هننااام شاایمم درمااانم از کیسااه یااد و نورنیناات پوساات ساار براسااار تاااویز  -

باه کاار باردن موهای بلند سبل از درمان کوتاا  شاود، از شستشاوی زیااد ماو ااتنااب شاود، از . پزشه استفاد  شود

های ماو، رناک کاردن ماو و فار کاردن دائمام ااتنااب شاود، از ها، اسپریها، گیر های برسم، وشه کنند فرکنند 

در مقابال ناور نفتااب بایساتم از کاال  اساتفاد  شاود، . شانه کردن یا تمیز کردن بیش از انداز  موها وودداری گردد

سبال از ریازش ماو نیاز از کاال  گایر . دهادت را کاهش مم، وارش پوسDو  Aیرب کردن پوست سر با ویتامین 

 (ریزش موها معموالً موستم است. )مناسب استفاد  شود

شود که از ننا  به مناظر ناووشایند و ایااد بوها و صداهای نامطبو  در اات کا  تاو  و استفراغ، توصیه مم -

اویز پزشاه اساتفاد  گاردد، از مایعاات کاافم محیط پیشنیری شود، داروهای ضد استفراغ و نرام بوش براسار ت

استفاد  شود اما در هننام صارف غاذا مصارف مایعاات محادود شاود، غاذا در محیطام نرام میال شاود، از غاذاهای 

های زیاد و به حام کم اساتفاد  شاود، در مورد عالسه بیمار استفاد  شود، باداشت دهان رعایت گردد، غذا در وعد 

غذاهای سارد اساتفاد  شاود، از رژیام غاذایم پرپاروتئین اساتفاد  شاود، در صاورت تااویز صورت تمایل بیمار، از 

 .استفاد  شود( به عنوان معال مناک)پزشه از داروهای محرک اشتاای بیمار 

هاای فعالیات و اساتراحت وااود داشاته باشاد، از به طور متناوب دور : شود کهاات کاهش وستنم، توصیه مم -

-ها به انداز  کافم مصرف شاود و بیماار در برناماهرکالری استفاد  شود، مایعات و النترولیترژیم پرپروتئین و پ

 .های ورزشم شرکت داشته باشد

هااای نرام سااازی، تحرینااات پوسااتم و پاارت کااردن حااوار از تننیااه: شااود کااهاااات تساانین درد، توصاایه ماام -

 .فاد  شوداست( مطاب  دستور پزشه)های تاویز شد  از مسنن. استفاد  شود

های تاارتم شستشاوی از مسواک نرم استفاد  شود، از محلول: شود کهاات کاهش وطر وونریزی، توصیه مم -

، از ایاااد ضاربه باه (شوندها حاوی النل بود  و مواب وشه شدن بافت دهان مماین محلول)دهان استفاد  نشود 

از را  رکتوم ااتناب شود، پار از تزریا ، محال باه سر پیشنیری شود، از شیاف یا تنقیه یا گرفتن دراه حرارت 

هاا باا ماواد روغنام یارب شاود، از ساونداژ معاناه پیشانیری شاود و در صاورت دسیقه فشار داد  شود، لاب 0مدت 

واودداری شاود، سبال از ( معال نساپرین)از مصارف داروهاای ضادانعقادی . لزوم از کوینترین سوند اساتفاد  شاود

از . کننااد  محلااول در نب اسااتفاد  شااود، عماال تمیااز کااردن بیناام بااا احتیاااط اناااام شااود مقارباات انساام از مااواد ناارم
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هاای پوشاید  شاد  یاا پاریاه کناار توات های پرانارژی ااتنااب شاود و در هنناام اساتراحت در توات از میلاهفعالیت

 .استفاد  شود

ها و پمادهاا و لوسیون ها، عطرها،از مصرف صابون، روغن: شود کهاات کاهش صدمات پوستم، توصیه مم -

ااتناااب شااود، فقااط از نب ولاارم اااات شستشااو اسااتفاد  گااردد، از مااالش یااا وراشاایدن ( هاااووشاابوکنند )دئودوراناات 

هاای گارم، یاد و نواریساب بار ، حولاه(کیاف نب گارم)های نب گرم پوست وودداری شود، از به کار بردن بطری

ب یا نب و هوای سرد سرار گرفتن این منااط  ااتنااب شاود، روی این مناط  ااتناب شود، از در معرض نور نفتا

ها و پمادهاای تااویز شاد  از ساوی پزشاه اساتفاد  ، کرم(های کتانم مناسبندلبار)های تنک استفاد  نشود از لبار

شااوند، از شستشااوی مناارر پوساات ااتناااب شااود، واااود هاار نااو  تاااول در پوساات بااه پزشااه گاازارش شااود، در 

 .  از یه الیه گاز نازک مناسب استصورت ترشح، استفاد

 

 


