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بیماری هوچکین
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
سرطان چیست؟
سرطان نوعی بیماری است که در آن سلولهای غیرطبیعی در بعضی از بافتها یا اعضای بدن خارج از کنترلهای طبیعی
شروع به رشد و افزایش تعداد می کنند .در زمان حیات ،سلولهای طبیعی بدن در طی یک روند کنترل شده بازسازی
و تکثیر می شوند .این امر باعث ر شدطبیعی بدن و ترمیم بافتهای صدمه دیده و زخمها می گردد .وقتی که سلولها
خارج از کنترلهای طبیعی رشدددد کنند توده ای از سدددلولها را بو ود می آورند که به آن تومور می گویند .بعضددی از
تومورها فقط در مکان ایجاد خودرشددد کرده بزرم می شددوند که به آنها تومورهای خوش خیم می گویند .بعض دی از
تومورها نه تنها درمحل ایجاد ،ر شد می کنند بلکه توانایی تها م و تخریب بافتها و اع ضای اطراف را نیز دا شته و می
توانند به نقاط دور دست بدن گسترش پیدا کنند .این تومورها را تومورهای بدخیم یا سرطان می گویند .گسترش به
نقاط دور د ست بدن وقتی اتفاقی می افتد که سلولهای بدخیم از محل اولیه خود کنده شده و از طریق ریان خون
یا سی ستم لنفاوی بدن منتقل گ شته و در نقاط دید ،تومور دیدی را ایجاد نمایند .به این تومورهای ایجاد شده
دید ،متاستاز می گویند.
بیماری هوچکین چیست؟
هوچکین یک نوع خاص از لنفوم با رشد غیرطبیعی سلولها در دستگاه لنفاوی است.

پیشددرفت های دید در زمینه تشددخیص و درمان این بیماری باعث شددده اسددت که تعداد زیادی از بیماران بهبود
یابند.در این بیماران با ت شخیص زودرس و درمان منا سب میزان بهبود افزایش خواهد یافت .گرچه بیماری هوچکین
ممکن است در تمام سنین دیده شود ،شایعترین سن شیوع آن بین  20تا  50سالگی است.
بیماری هوچکین چیسددتچ چگونه این بیماری کش د

و درمان می شددودچ چگونه می توان زودتر به تشددخیص این

بیماری رسیدچ
در این زوه به این سئواالت و سئواالت دیگر دربارة این بیماری پاسخ داده خواهد شد.
در سددال  1832میالدی آقای توماس هوچکین برای اولین بار یک نوع بیماری را شددرد داد که به بیماری هوچکین
معروف شد .این بیماری در دسته لنفوم ها که سرطان دستگاه لنفاوی هستند ،تقسیم بندی می شود.
بیماری هوچکین در یک منطقة د ستگاه لنفاوی معموالً در گره لنفی ایجاد می شود .اگر این بیماری به موقع ک ش
ودرمان نشود ،ممکن است در تمام دستگاه لنفاوی پخش گردد .هوچکین می تواند باعث درگیری ریه ،اعضای داخل
شکم و ا ستخوانها شود .با گ سترش بیماری ،گویچه های سفید طبیعی کاهش یافته ،در مقابله با عفونت ها اختالل
ایجاد می شود .بنابراین بیماران مبتالً به هوچکین ممکن است مستعد ابتال به عفونت های گوناگون گردند.
دستگاه لنفاوی در کجا یافت مي شود؟
بیماری هوچکین در دسددتگاه لنفاوی ایجاد می شددود .دسددتگاه لنفاوی از شددبکه عروقی کوچکی که به آنها عروق
لفناتیک می گویند ،به همراه بافتهای لنفاوی که محل تجمع لنفوس دیت ها بوده و شددامل گره های لنفاوی و بافتهای
دیگر می باشند ،تشکیل شده است .عروق لنفاتیک مسئول بازگرداندن مایعات میان بافتی به گردش خون سیستمیک
ه ستند .د ستگاه لنفاوی زئی از سی ستم دفاعی بدن در مقابل عفونت ها ا ست .بافتهای لنفاوی در بی شتر بافتهای
بدن به ویژه طحال ،کبد ،مغز استخوان و روده یافت می شوند.

در طی م سیر عروق لنفاوی ،تجمع های دانه ای شکل کوچکی از لنفو سیت ها یافت می شود که به آنها غدد لنفاوی
می گویند .عمل این غدد ،حذف ناخالصی ها و باکتری های مو ود در لن است .گره های لنفاوی در همه نقاط بدن
پراکنده اند .در گردن ،زیر بغل و کشدداله ران براحتی یافت و لمس می شددوند .این غدد معموالً از دانه تسددبیح بزرگتر
نی ستند ولی در صورت ایجاد عفونت یا بیماریهای دیگر بزرم می شوند .با م شاهده یک گره لنفاوی بدون درد بزرم
شده که بیشتر از یک ماه باقی بماند باید به پزشک مرا عه کرد.
علل بیماری هوچکین
برخی از محققان عق یده دارند که بیماری هوچکین در اثر مقابله دسدددتگاه دفاعی بدن در برابر یک تحر یک خار ی
مثل یک ویروس ایجاد می شود .این بیماری در کشورهای در حال توسعه که در آنها افراد امعه تا زمان بلوغ تماس
فراوانی با عوامل عفونت زا داشته اند ،کمتر دیده می شود .این بیماری در کشورهای توسعه یافته صنعتی که در آنها
کودکان تا سن  10سالگی بیماریهای شایع اطفال تماس نداشته اند ،بی شتر دیده می شود .با این حال دانش ما را ع
به علت بیماری هنوز ناکافی است.
تشخیص
چون علت بیماری هوچکین نامعلوم است ،در حال حاضر پیشگیری از آن امکان پذیر نیست ولی تشخیص زود هنگام
و درمان مناسب نتایج خوبی به همراه دارد.
معموالً اولین عالمت ،پیداشددددن یک غده لنفاوی بزرم و بدون درد اسدددت که معموالً در گردن و گاه در زیر بغل یا
ک شاله ران دیده می شود .این غدد لنفاوی گاه در هنگام ا ستحمام یا ا صالد کردن موهای بدن ک ش می شوند.غدد
لنفاوی ممکن ا ست در اثر عفونت ها یا بیماریهای دیگر غیر از بیماری هوچکین نیز بزرم شوند ولی غده لنفاوی که
بیش از یک ماه بزرم بماند چه دردناک با شد چه نبا شد باید تو سط پز شک معاینه گردد .غده لنفاوی عفونی معموالً
دردناک است.

گاه عالئم دیگری نیز دربیمار مبتالً به هوچکین دیده می شود که عبارتند از:
o

تب طول کشیده ای که علت آن مشخص نیست.

o

عرق شبانه تو یه ناپذیر .گاه این تعریق آن قدر زیاد است که بیمار مجبور به تعویض ملحفه میگردد.

o

خارش بدن

o

دردهای غیرطبیعی پشت یا شکم

o

کاهش وزن غیرطبیعی

o

تنگی نفس

این عالئم در بیماریهای دیگری غیر از هوچکین نیز شایع ا ست ولی در صورت بروز این عالئم برای از د ست ندادن
شانس تشخیص زود هنگام این بیماری ،باید به پزشک مرا عه کرد.
پس از مرا عه به پزشددک ،وی تاریخچه کاملی از وضددعیت پزشددکی فرد تهیه می کند .آنگاه معاینه پزشددکی به عمل
خواهد آمد.اگر حالت غیرطبیعی در گره لنفاوی مشددداهده نما ید ،آن گره لنفاوی برداشدددته می شدددود و در زیر
میکروسکوپ مطالعه می گردد .این آزمایش مشخص خواهد کرد که ضایعه خوش خیم یا بدخیم است.
اگر نتیجه نمونه برداری مشخص کند بیماری هوچکین است ،آزمایشهای تکمیلی زیر انجام می شود:
 oپرتونگاری قفسه سینه
o

آزمایش خون

o

لنفانژیوگرافی :به معنی تزریق ماده حا ب به داخل سددیسددتم لنفاوی و سدد س تهیه رادیوگرافی از آن که
نشان دهنده وضعیت سیستم لنفاوی و میزان گسترش بیماری در آن است.

o

سی تی اسکن شکم

o

آزمایش مغز استخوان

o

نمونه برداری از اعضای داخل شکم برای نشان دادن گسترش بیماری به این اعضا

ممکن ا ست انجام تمام این برر سی ها در یک فرد الزم نبا شد .ت صمیم گیری دربارة برر سی های الزم تو سط پز شک
معالج صورت خواهد پذیرفت.
درمان
بیماری هوچکین بخوبی به درمان پا سخ می دهد .در بی شتر موارد بیماران به طور سرپایی درمان می شوند .درمان
بیمار می تواند با پرتو درمانی یا شیمی درمانی یا ترکیبی از هر دو صورت پذیرد.
در پرتودرمانی سعی می شود با ا ستفاده از پرتوهای پرانرژی  Xیا ا شعه های نا شی از کبالت در منطقه درگیر شده
تو سط بیماری ،سلولهای سرطانی با حفظ بافتهای سالم از بین برده شوند .خو شبختانه درمراحل اولیه ،بیماری به
دستگاه لنفاوی محدود می باشد و از این رو درمان مناسب با پرتودهی به قسمتی یا تمام دستگاه لنفاوی باعث بهبود
بیماران خواهد شد.
شیمی درمانی برای از بین بردن سلولهای سرطانی در تمام بدن ا ستفاده می شود .پز شکان مقادیری از داروهای
شیمی درمانی را ا ستفاده می کنند که با حداقل صدمه به بافتهای سالم بدن بتوان سلولهای سرطان را از بین برد.
داروهای شیمی درمانی در تق سیم و ر شد سلولهای سرطانی اثر گذا شته و باعث تأخیر ر شد و یا ری شه کن شدن
بیماری می شوند .گاه بیماران ترکیبی از شیمی درمانی و پرتودرمانی را دریافت می کنند.
هر دو روش درمانی ذکر شدددده می تواند عوارض نامطلوبی را ای جاد نما ید .پرتودرمانی ممکن اسدددت باعث واکنش
پو ستی ،تهوع ،ا ستفراغ و اح ساس خ ستگی شود .تمامی این عوارض را با ا ستراحت منا سب و تغذیه خوب می توان
تخفی داد .بعد از قطع پرتودرمانی ،این عوارض از بین خواهد رفت.

شیمی درمانی ممکن ا ست باعث تهوع ،ا ستفراغ ،ا سهال ،ریزش مو ،کم خونی ،خونریزی خود به خود ،افزایش بروز
عفونت و همچنین زخمهای دهانی شود .این عوارض در تمام بیماران دیده نمی شود؛ در تمام آنها نیز به یک شدت
ظاهر نمی گردد و بعد از درمان از بین خواهد رفت.
بی شتر موارد هوچکین به ویژه اگر در مراحل اولیه شنا سایی گردد ،قابل درمان ا ست .بنابراین برای ک ش احتمالی
غدد لنفاوی بزرم شده ،گردن ،زیر بغل و کشاله ران خود را بطور منظم معاینه کنید.
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