مقاله تحقیقی

فصلنامه سالمت و سالمندی خزر ،دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر
دوره دوم ،شماره  ،1بهار و تابستان  ،1931صفحه16-13

بررسی شاخص های کلینیکو هماتولوژیک در بیماران
مبتال به اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمن

-1گروه پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن
-2مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری رامسر ،دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
-9دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن
-6دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا(س) رامسر ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
-5بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران
-1دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن
-7دانشکده داروسازی دانشگاه سملوایز
دریافت ،31/5/2 :اصالح ،31/5/93 :پذیرش31/1/19:

خالصه
سابقه و هدف :بناتر اهمیت و شیوع بدخیمیهای خونی و تأکید بر اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمن ،مطالعهه حاضهر باههدف بررسهی اپیهدمیولویی و کلینیکوپهاتولویی ایهن دسهته از
بدخیمیهای خونی انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی-مقطعی ،اطالعات موجود در پرونده بیماران با تشخیص قطعی اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمن در فواصل  1911-1939در کلینیک انکولویی
بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر بررسی شد .برای تعیین نوع اختالل لنفوپرولیفراتیو مزمن از آسپیراسیون مغز استخوان ،بیوپسی و فلوسیتومتری اسهتفاده شهد .دادههها وارد نهرمافهزار
 spssنسخه  23و تحلیل آماری انجام شد.
یافتهها :شکایت اصلی  196بیمار به ترتیب شامل; لنفادنوپاتی ( ،)%61/1تب و عفونت ( )%17و ضعف و خستگی ( )%9/57بود .بیشتر بیماران مبتال به اختالل لنفوپرولیفراتیو مهزمن
مبتال به لنفوم هوچکین ( )%6/22(CLL ،)%95( NHL،)%55و  )%1/5(HCLبودند.
نتیجهگیری :با توجه به متفاوت بودن میزان بروز اختالالت لنفوپرولیفراتیو برحسب سن ،جنس ،منطقه جغرافیایی و نوع بدخیمی و با توجه به نقش ارزشمند پرستاران در برنامهههای
آموزش در سه سطح پیشگیری ،درمان و توانبخشی و با توجه به فراوانی بیماری در مازندران ،نتایج این تحقیق میتواند با شناخت عوامل خطرساز بیماری ،به پرستاران و سایر افراد
گروه درمان در برنامههای آموزشی برای ترویج سطح آگاهی مردم در زمینه راهکارهای پیشگیری و اقدامات مناسب در موارد مشکوک کمک نماید.
وایههای کلیدی :بدخیمیهای خونی ،اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمن.

مقدمه

لنفاوی ،عروق لنفاوی ،غده تیموس و مغزاستخوان میباشد .بهدخیمی سهلولههای

بدخیمیهای خونی دسته بزرگی از بیمهاریههای خهونی را شهامل مهیشهود.

لنفوئیدی از انواع بسیار مخفی و بیسروصدا تا انواع بسیار مهاجم متغیر اسهت کهه

ازجمله مهمترین آنها میتوان به لوسمی ها یا سرطان خون اشاره کهرد کهه جهز

برخی از آنها بهصورت لوسمی تظاهر کرده که به انواع حاد و مزمن تقسیمشهده و

شایعترین نوع بدخیمیهها مهیباشهند .لوسهمی بهه دنبهال تک یهر غیرقابهلکنتهرل

سایر بدخیمی های لنفوئیدی تقریبا همیشه نمایی لنفومی دارنهد; م هل تومورههای

سلولهای خونی ایجاد میگردد ( .)1لوسمی ها به دو دسهته اصهلی حهاد و مهزمن

سیستم ایمنی که دو دسته مهم آنها بیماری هوچکین و لنفوم غیر هوچکین است

طبقهبندی میشوند .بر اساس طبقهبنهدی )(France American British

( .)2،9در مهورد فراوانهی بهروز بیمههاری در منههاطق جغرافیهایی مختلههف اطالعههات

 FABلوسههمی حههاد بههه دو دسههته لوسههمی لنفوئیههدی حههاد ( )ALLو لوسههمی

ضدونقیضی وجود دارد .بهطوری که; در مطالعه  Zhengو همکاران میزان شیوع

میلوئیدی حاد ( )AMLو لوسمی مزمن بهه دو دسهته لوسهمی لنفوئیهدی مهزمن

 CLLبر اساس نژاد و موقعیت جغرافیایی متفاوت است و به دلیل ناشناخته ،بهروز

( )CLLو لوسمی میلوئیدی مزمن ( )CMLتقسیم میشود .ازجمله مهوارد شهایع

 CLLبهشدت در کشورهای آسیایی نظیر چین و یاپن کم است ( %13کشورهای

دیگر در بدخیمیهای سلولههای لنفوئیهد مهیتهوان بهه دو دسهته بیمهاری لنفهوم

غربی)( .)6در مطالعه  Altekruseو همکاران  CLLدر جهان غرب ،شیوع 6/2

هوچکین و لنفوم غیر هوچکین اشهاره کهرد .سیسهتم لنفهاوی قسهمتی از سیسهتم

در صد هزار نفر دارد که تا سال  2311به بیش از  93مورد در هر صد هزار نفهر در

دفاعی بدن است که برای مبارزه علیه بیماریها تکاملیافته و شامل طحال ،غهدد

سال افزایش یافت .در این مطالعه ،سن اک ر بیماران باالی  13سال و میانگین 72

*مسئول مقاله :دکتر زهرا فتوکیان
آدرس :دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر تلفن+311155225151:
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فصلنامه سالمت و سالمندی خزر،دوره دوم /شماره /1بهار و تابستان1931
بررسی شاخص های کلینیکو هماتولوییک در بیماران ....شهربانو کیهانیان و همکاران

در جهان غرب شامل مهیشهود ( .)1در پهژوهش  Jonssonو همکهاران در %13

تحقیق ،رضایت کتبی از بیماران اخذ و مطالعه مورد تایید کمیتهه اخهالق دانشهگاه

بیماران مبتال به  CLLعوامل ینتیکی دخیل بوده اسهت .در مطالعهه Pangalis

آزاد اسالمی واحد تنکابن قرار گرفت .داده هها پهس از جمهع آوری وارد نهرم افهزار

و همکاران %53 ،بیماران مبهتال بهه  CLLبهدون عالمهت بودنهد و  %15عالئهم

 23SPSSگردید .برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا از روشهای مبتنهی بهر آمهار

کاهش وزن و تعریق شبانه و خستگی و تب داشتند .یافتهه بهالینی شهایع در اک هر

توصیفی دادهها خالصهسازی شد که شامل میانگین انحراف معیار برای متغیرهای

بیمههاران لنفادنوپههاتی و ارگانومگههالی بههود ( .)7در مطالعههه  Binetو همکههاران،

کمی و جداول فراوانی برای متغیرهای کیفی است .برای تحلیل دادههها و بررسهی

پیشآگهی  CLLبر اساس مرحله بیماری به سه دسته ضعیف ( 13سال) ،متوسط

روابههط از آزمههونهههای آمههاری  Tو  Mann-whitneyو در صههورت حضههور

( 2سال) و خوب ( 3-7سال) تقسیمشهده اسهت ( .)1نتهایج مطالعهه  Bartlettو

مداخلهگرها از رگرسیون خطی استفاده شد .در مطالعه حاضر ،سطح معنی تحلیلها

همکاران نشان داد که لنفوم هوچکین اغلب در رده سنی  63-15سال و %15-13

 3/35است.

موارد در دوران کودکی و نوجوانی بروز میکند ( .)3در پهژوهش  Townsendو
همکاران نیز شایعترین فرم لنفهوم ههوچکین ،نهدوالر اسهکلروزیس بهود ( .)13بهر
اساس نتایج پژوهش  Engertوهمکاران ،شیوع لنفوم هوچکین در ایاالت متحده

یافتهها

و کانادا و اروپای شمالی نسبت به کشورهای آسیایی بیشهتر بهود ( .)11در مطالعهه

از میههان  196بیمههار موجههود در مطالعههه 33 ،نفههر ( )%17/2مههرد و  66نفههر

 Roschewskiو همکاران شیوع انواع لنفوم غیر هوچکین بهه شهرح زیهر بهود;

( )%92/1زن بودند .بیشتر بیماران مبتال به اختالل لنفوپرولیفراتیو مزمن مبهتال بهه

لنفوم  %15 ،B-Cellکل موارد لنفوم غیر هوچکین 1 DLBL ،مورد از  9مهورد

 HLبا فراوانی  55نفر ( )%61و پس از آن به ترتیب  NHLبها فراوانهی  67نفهر

مبتال به لنفوم غیرهوچکین ،لنفوم فولیکوالر  1مورد از ههر  5مهورد لنفهوم ،لنفهوم

( )%95و  93نفر ( )%26/6مبتال به  CLLبودند .کمترین مراجعه کننده مربوط بهه

بورکیت  %1-2کل لنفومها ،ماکروگلوبولینمی والدنشتروم  %1-2کل لنفومها ،لنفوم

 HCLبا فراوانی  2نفر ( )%1/5بود .در مطالعه ما بیشهترین فراوانهی مبتالیهان در

سلول  %5 ،Mantleکل لنفومها و لنفوم سلول  Tپوستی %5 ،کل لنفومهها مهی

رده سنی بیشتر از  51سال با شیوع  67/1درصدی ( 16نفر) و پس از آنگروه سهنی

باشد .فراوانی لنفوم سلول مویی ،کم گزارش شده است ( .)12بها توجهه بهه وجهود

 91تا  55سال با شیوع  93نفر ( )%23/1و کمترین رده سنی درگیر ،گروه سنی 15

نتایج متفاوت از فراوانی انواع اختالالت پرولیفراتیو و با توجه بهه اهمیهت و شهیوع

تا  95سال با شیوع  91نفهر ( )%29/1بهود .بهه تفکیهک در  HLبیشهترین تعهداد

بدخیمیهای خونی و تأکید بر اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمن و با توجه بهه نقهش

مبتالیان در گروه سنی بیشتر از  51سال و کمترین تعهداد در گهروه  55-91سهال

ارزشهمند پرسهتاران در برنامههههای آمهوزش در سهه سهطح پیشهگیری ،درمههان و

بود .در مبتالیان به  NHLو  CLLبیشترین تعداد مبتالیان در گروه سنی بیشتر

توانبخشی و با توجه به فراوانی بیماری در مازندران ،نتایج این تحقیق می تواند بها

از  51سال و کمترین تعداد در گروه  55-91سال بود .بیشهترین فراوانهی ()%67/1

شناخت عوامل خطرساز بیماری ،به پرستاران و سایر افراد تیم درمان در برنامههای

مربوط به رده سنی بیش از  51سال بود و پس از آن ردههای سنی  91-55سال با

آموزشی برای ترویج سطح آگاهی مردم در زمینه راهکارهای پیشگیری و اقهدامات

فراوانی  93نفر ( )%23/1و  15-95سال با فراوانی  91نفر ( )%29/1مهی باشهد .در

مناسب در موارد مشکوک کمک نماید .در ایهن راسهتا ،مطالعهه حاضهر بهه منظهور

مطالعه حاضر ،از  196بیمار بیشترین مراجعه کننده از تنکابن و حومه با فراوانی 57

بررسی اپیدمیولویی و کلینیکوپاتولویی اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمن انجام شهد.

نفر ( )%62/5و بعد از آن به ترتیب چالوس و حومهه  91نفهر ( ،)%29/1رامسهر 21

نظربه اینکه تاکنون مطالعات اندکی در منطقه شمال کشور صهورت گرفتهه اسهت،

نفر ( )%21و کمترین مراجعه کننده از شهرستان رودسر  1نفر ( )%6/6بهوده اسهت.

برآن شدیم تا به ارزیابی اپیدمیولویی و کلینیکوپاتولویی بدخیمیهای خونی از نوع

به تفکیک در  HLبیشترین مراجعه کننهده از تنکهابن  21نفهر ( )%51و کمتهرین

پرولیفراتیو بپردازیم.

مراجعه کننده از رودسر  9نفر ( )%5/5بود .در  NHLبیشهترین مراجعهه کننهده از
تنکابن  13نفر ( )%63/6و کمترین مراجعهکننده از رودسهر  1نفهر ( )%2/1بهود .در
 CLLبیشترین مراجعه کننده از تنکابن  13نفر ( )%99/9و کمترین مراجعهکننهده

مواد و روشها

از رودسر  2نفر ( )%1/7بود .در  HCLهر دو بیمار از چالوس بودند.

مطالعههه حاضههر یههک مطالعههه توصهیفی-مقطعهی اسههت .جهههت جمههع آوری

از نظر شکایت اولیه در مجموع  196بیمهار  51نفهر ( )%61/1لنفادنوپهاتی 29،نفهر

اطالعات ،اطالعات موجود در پرونده تمام بیمارانی که با تشخیص پاتولویی قطعی

( )%17تب وعفونت 11،نفر ( )%1/2کاهش وزن 13 ،نفهر ( )%7/6درد اسهتخوان3 ،

اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمن و عالئم بالینی نظیر لنفادنوپاتی بدون درد ،ضعف و

نفر ( )%1/7تعریق شبانه 7 ،نفر ( )%5/2خارش 7،نفر ( )%5/2بدون شکایت اولیه1،

خستگی ،تب وعفونت ،کاهش وزن ،اسپلنومگالی ،دردهای اسهتخوانی بهه کلینیهک

نفر ( )%6/6خونریزی پوستی و  5نفر ( )%9/7ضعف و خستگی داشتند .به تفکیهک

انکولویی بیمارستان امام سجاد (ع) شهرستان رامسر مراجعه کرده بودند ،از ابتدای

از  55بیمار مبتال به  22 HLنفر ( )%63لنفادنوپاتی 1،نفر ( )%13/3کاهش وزن7،

سال  1911تا پایان سال  1939مورد بررسی قرار گرفت .معیار ورود شامل تمهامی

نفر ( )%12/7تعریق 6،نفر ( )%7/9درد اسهتخوانی 2،نفهر ( )%9/7خهارش 16 ،نفهر

بیمارانی بود که در طی این  5سال ،تشخیص قطعی اختالالت لنفوپرلیفراتیو مزمن

( )%25/6تب و عفونت داشهتند .از  67بیمهار مبهتال بهه  29 ،NHLنفهر ()%61/3

برای آنها مسجل شده بود و در پرونده بیماران درج شهده بهود .بهرای تعیهین نهوع

لنفادنوپاتی 5 ،نفر ( )%13/1کاهش وزن 2،نفر ( )%6/9تعریق شبانه 9،نفهر ()%1/6

اختالل لنفوپرولیفراتیو مزمن از بیوپسی و آسپیراسیون مغز اسهتخوان و بیوپسهی از

خونریزی پوستی مخاطی 2،نفر ( )%6/9درد اسهتخوانی 5 ،نفهر ( )%13/1خهارش2،

بافت و فلوسیتومتری و  IHCاستفاده شد .روش نمونه گیری نیز سرشماری بهود.

نفر ( )%6/9ضعف و خستگی و  5نفر ( )%13/1تب و عفونت داشهتند .از  93بیمهار
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سال بود ( .)5بر اساس مطالعه  Diehlو همکاران %25CLL ،کل بدخیمیها را

دادههای آماری با نرمافهزار  23SPSSمهورد آنهالیز قهرار گرفهت .پهیش از انجهام

55

Quarterly Journal of Caspian Health and Aging ; 2(1) ; Spring & summer 2017
Clinicohematological study in patient … Sh. Keyhanian, et al

مبتال بهه  11 ،CLLنفهر ( )%91/7لنفادنوپهاتی 9،نفهر ( )%13خهونریزی پوسهتی

در مطالعه حاضر ،از میان  196بیمار 99 ،بیمار ( )%21/1اسپلنومگالی داشتند .نتایج

مخههاطی 2،نفههر ( )%1/7درد اسههتخوانی 9 ،نفههر ( )%13ضههعف و خسههتگی 6،نفههر

در این رابطه نشان داد که  3نفراز  55بیمار مبتال به 1%6/11 HLنفر ( )%16/9از

( )%19/9تب و عفونت 7،نفر ( )%29/6بدون شکایت اولیهه بودند(جهدول  .)1از دو

مبتالیان به  15 ،NHLنفر ( )%53از مبتالیان به  CLLو یک نفهر ( )%53از دو

بیمار مبتال به  HCLهر دو نفر ( )%133درد استخوانی داشتند .درگهزارش IHC

بیمار مبتال به  ،HCLاسپلنومگالی داشتند (جدول .)9

مورد ( Tcell )%6/1گزارش شد (جدول .)2
جدول  .1توزیع فراوانی اختالل لنفوپرولیفراتیو مزمن بر حسب شکایت اصلی
عالئم

خونریزی

درد

پوستی مخاطی

استخوانی

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

HL

(22)63

(1)13/3

(7)12/7

(3)3

(6)9/7

(2)9/7

NHL

(29 )61/3

(5)13/1

(2)6/9

(9)1/6

(2)6/9

(5)13/1

(2)6/9

CLL

(11)91/7
(3)3

(3)3

(3 )3

(9)13

(2)1/7

(3)3

(9)13

(6)19/9

(3 )3

(3 )3

(3 )3

(2)133

(3)3

(3)3

(3)3

(3)3

(3)3

(3 )3

(3 )3

(3 )3

(3)3

(3)3

(3)3

(3)3

(3)3

(3)3

(51 )61/1

(11)1/2

(3)1/7

(1)6/5

(13)7/5

(7)5/2

(5)9/7

(29)17/1

(7)5/2

()133

بالینی

لنفادنوپاتی

کاهش وزن

تعریق شبانه

نوع

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

اختالل

HCL
لنفوم
بورکیت
جمع

خارش
تعداد(درصد)

ضعف و

تب و

بدون

خستگی

عفونت

شکایت

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

(3)3

(16)25/6

(3)3

(55)133

(5)13/1

(3)3

(67)133

(7)29/6

(93)133
(2)133

جمع
تعداد(درصد)

جدول  .2توزیع فراوانی اختالل لنفوپرولیفراتیو مزمن برحسب گزارش ( IHCفلوسیتومتری)
تعداد (درصد)
وضعیت گزارش  IHCو یا فلوسیتومتری
(123 )35/2
Bcell
(1 )6/1
Tcell
گزارش ( IHCفلوسیتومتری)
(1 )1
انجام نشده
(196)133
جمع
جدول  .9توزیع فراوانی اختالل لنفوپرولیفراتیو مزمن برحسب اسپلنومگالی
اسپلنومگالی
جمع
ندارند
دارند
نوع اختالل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

HL

(3)11/6

(61 )19/1

(55 )133

NHL

(1 )17

(93)19

(67 )133

CLL

(15 )53

(15 )53

(93 )133

HCL

(1 )53

(1)53

(2 )133

جمع

(99 )26/1

(131 )75/6

(196)133

بحث و نتیجهگیری

 CLL ، Alterkassدر جهان غرب شیوع  6/2درصد هزار نفر دارد که تا سهال

در مطالعه ما  196بیمار با تشخیص قطعی اختالل لنفوپرولیفراتیو مزمن طهی

 2311به بیش از  93مورد در صد هزار نفر در سهال افهزایش یافتهه اسهت ( .)5در

سالهای  11-39تحت مطالعه قرار گرفتند .در این مطالعه مشاهده شهد کهه از 196

مطالعه  Diehlو همکاران 25 ،CLL ،درصد کل بدخیمی ها را در جهان غهرب

بیمار  33نفر مرد ( )%17/2و  96نفهر ( )%92/1زن بودنهد .بهه تفکیهک اخهتالالت

شامل می شود ( .)1مطالعه  Zhangنیز گزارش کرد کهه میهزان شهیوع بهدخیمی

لنفوپرولیفراتیههو مههزمن %51/1HL ،مههرد و  %61/1زن %7/71 NHL ،مههرد،

های خونی براساس نژاد و موقعیت جغرافیایی متفاوت است و بهه دلیهل ناشهناخته،

 %21/9زن %73CLL ،مرد و  %93زن HCL ،هر دو نفر ( )%133زن بودند کهه

بروز بدخیمی های خونی به شدت در کشورهای آسیایی نظیهر چهین و یاپهن کهم

نسبت جنسیتی مطالعه ما مشابه مطالعات دیگر است .به عنهوان م هال; در مطالعهه

است ( %13کشورهای غربی) (.)6
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و فلوسیتومتری که در  121بیمار انجام شده بود 123 ،مهورد ( Bcell )%35/2و 1
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مزمن طی سالهای  11-39در بازه ههای سهنی از نظهر آمهاری تفهاوت معنهاداری

( )%62/5و کمترین مراجعه کننده از شهرستان رودسهر  )%6/6( 1بهود .در مطالعهه

مشاهده نشد .در مطالعه نازاریو و همکاران در مهورد  NHL،HL،CLLافهزایش

طهماسبی و همکاران در مجموع بدخیمی های خونی (لوسمی و لنفوم) شهرسهتان

بروز در مردان نسبت به زنان مطرح شده است; اما تفاوت معنهاداری از نظهر بهروز

بابل به طور متوسط باالترین و شهرستان تنکابن به طور متوسط کمترین فراوانهی

اختالالت لنفوپرولیفراتیو مهزمن بها گهروه ههای جنسهی مشهاهده نشهد ()19؛ امها

را داشتند .این مطالعه نشان داد به طور کلی در سال های  1971تا  1912بیشترین

 )19،16(Sandler& Erleneدر مطالعات خود نشان دادند کهه بهدخیمیههای

میزان بروز بدخیمی های خونی درشهرستان های مرکزی استان و کمترین میهزان

خونی در جنس مرد نسبت به زن تقریبا  5بهه  1برابهر اسهت .ایهن تفهاوت آشهکار

بروز بدخیمی های خونی در شهرستانههای غهرب اسهتان مازنهدران متمرکزاسهت

مشابه تحقیقات دیگران ،نشان دهنده تاثیر احتمالی جنس بر میزان بروز لوسهمی و

( .)11تفاوت نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر با نتایج مطالعه طهماسبی به علهت

لنفوم می باشد .این تفاوت می تواند به علت هورمهون ههای جنسهی و تفهاوت در

کوچکتر بودن منطقه جغرافیایی بود؛ زیرا مطالعه حاضر با مرکزیت بیمارستان امهام

میزان مواجهات محیطی بین دو جنس باشد ( .)13،11،12،15در مطالعه طهماسبی

سجاد رامسر انجام شده در حالیکه مطالعه طهماسبی و همکهاران ،تمهامی بیمهاران

و همکاران نیز در استان مازندران در سال  15نسهبت کلهی مهرد بهه زن در انهواع

مبتال به لوسمی و لنفوم ،طی سالهای  1971تها  1912در اسهتان مازنهدران مهورد

لوسمی و لنفوم  5به  1طرح شده است که مشابه نتایج مطالعه حاضر است (.)11

بررسی قرار گرفتند .علت دیگر ،این است که در مطالعه طهماسبی ،بیشتر بیمهاران

در مطالعه حاضر ،بیشترین فراوانی مربوط به لنفوم ههوچکین )%61( ،بهود .در

مبتال در غرب استان برای مداوا به تهران مراجعه کرده بودنهد .بیشهترین شهکایت

مطالعه طهماسبی و همکاران در مازندران از نظر نوع بدخیمی لنفوم غیر ههوچکین

اولیه بیماران مبتال به اختالل لنفوپرولیفراتیو مهزمن ،لنفادنوپهاتی ( )%61/1بهود .در

با بروز سالیانه  2/59درصد هزار بیشترین و لوسمی میلوئیدی با بروز سهالیانه 1037

مطالعه  Pangalisو همکاران  %53بیماران مبتال به  CLLبدون عالمت بودند

در صد هزار کمترین میزان بروز را به خود اختصاص داده بهود ( .)11نتهایج بدسهت

و  %15عالئم کاهش وزن و تعریق شبانه وخستگی و تهب داشهتند .یافتهه بهالینی

آمده از نظر بروز متفاوت شیوع نوع بدخیمی در مطالعه ما بها مطالعهه طهماسهبی و

شایع ،ارگانومگالی بود ( .)7همچنین  Energetو همکهاران در پژوهشهی نشهان

همکاران با توجه به اختالف سال (حدود  12سال) می تواند این فرضهیه را مطهرح

دادند که شایعترین شکایت اصلی بیماران ،تب و لنفادنوپهاتی اسهت کهه بها نتهایج

کند که شیوع نوع بدخیمی در این منطقه جغرافیایی تا حدودی متفهاوت از گذشهته

مطالعه حاضر مطابقت دارد( .)11یافتههای مطالعه حاضهر ،نشهانگر تفهاوت میهزان

است .با توجه به این یافتهها ،انجام مطالعهای جامع در کهل اسهتان مازنهدران الزم

بروز اختالال لنفوپرولیفراتیو براساس سن ،جنس ،منطقه جغرافیایی و نوع بهدخیمی

می باشد.

می باشد بنابراین پیشنهاد می گردد تا ضمن ارتقا برنامهه جمهع آوری اطالعهات،

نتایج مطالعه حاضر نشهان داد ،در ردهههای سهنی بهاالتر از  51سهال شهیوع

برنامه ریزی برای انجام طرح تحقیقاتی جهت تعیهین عوامهل خطرسهاز لوسهمی و

بیماری  CLLبهه صهورت چشهمگیری افهزایش یافتهه اسهت .در مطالعهه حاضهر

لنفوم انجام گیرد تا با استفاده از نتایج آن بتوان با آموزش عمومی و اعمهال برخهی

بیشترین فراوانی مبتالیان در رده سنی بیشتر از  51سال با شهیوع  67/1درصهدی

مقررات و ضوابط ،خطر ابتال به بدخیمی های خونی را کاهش داده ،در نهایت بهه

بود .در مطالعه طهماسبی و همکاران نیز گروه سنی زیهر  13سهال دارای کمتهرین

کاهش بار بیماری ها و سال های از دست رفته عمر و ارتقا سالمت جامعه کمک

میزان بروز ( 2/21در صد هزار) و گروه سنی باالی  73سال دارای بیشترین میزان

نمود .در این راستا با توجه به نقش ارزشمند پرستاران در برنامهه ههای آمهوزش در

بروز ( 21/62در صد ههزار) بهود ( Arlene .)11در مطالعهه خهود نشهان داد کهه

سه سطح پیشگیری ،درمان و توانبخشی و با توجه به فراوانی بیماری در مازندران،

افزایش بروز لنفوم غیرهوچکین با افزایش سن بیشتر از سایر بهدخیمیهها اسهت و

نتایج این تحقیق می تواند با شناخت عوامل خطرساز بیماری ،به پرستاران و سهایر

لوسمی لنفوئیدی دارای دو مقطع افزایش بروز می باشد (زیر  93سال و سن باالی

افراد تیم درمان در برنامه های آموزشی برای ترویج سطح آگاهی مهردم در زمینهه

 53سال) است و در سنین بین  93تا  53سال نسبتا بروز آرامی دارد .ایهن مطالعهه

راهکارهای پیشگیری و اقدامات مناسب در موارد مشکوک کمک نماید.

نشان داد بیماری هوچکین از سنین  13سال به بعد بروز یکنواختی دارد و لوسهمی
میلوئیدی نیز همراه با افزایش سن ،افزایش بروز آرامهی را نشهان مهی دههد (.)19
نتایج مطالعهه  Wiezenbergو همکهاران ( )17نیهز نشهان دادنهد کهه بیمهاری
هوچکین بروز نسبتا یکنواختی داشته و دو طرح گسترش سنی یکهی در سهنین 23
سالگی و دیگری در سنین  13سالگی می باشد Sandler .نیز بیان کرد که بهروز
لوسمی میلوئیدی مزمن با افزایش سن تا اواسط دههه چههارم زنهدگی بهه تهدریج
افزایش یافته و از دهه پنجم زندگی شروع به افزایش سریع می کند (.)16

تقدیر و تشکر
از کلیه افرادی که دراین پژوهش صمیمانه همکاری داشتند تشکر و قدردانی

می شود.
------------------------------
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Considering the importance and incidence of hematologic malignancies and
emphasis on chronic lymphoproliferative disorders, the aim of this study was to evaluate the epidemiology and
clinicopathology of these hematologic malignancies.
METHODS: In this descriptive cross-sectional study, the information of the patients referred to Ramsar Imam Sajjad
Hospital Oncology Clinic with final diagnosis of chronic lymphoproliferative was studied in 2009-2014, . To determine
the type of chronic lymphoproliferative, Bone marrow aspiration , biopsy and flowcytometry were performed. Data
were analyzed usin SPSS 20.
FINDINGS: The main complaints of 134 patients was: lymphadenopathy(41.8%), fever and infection (17%), and
lethargy and weakness (3.7%). Most patients with chronic lymphoproliferative disorder had Hodgkin's lymphoma
(41%), non-Hodgkin lymphoma (35%), Chronic lymphocytic leukemia (22.4) and Hairy cell leukemia (1.5%).
CONCLUSION: Considering the difference in incidence of lymphoproliferative disorders in terms of age, sex,
geographical area, and type of malignancy, and considering the valuable role of nurses in educational programs in the
three levels of prevention, treatment and rehabilitation, and with regard to the frequency of this disease in Mazandaran,
these results can help nurses and other people of the treatment team to familiar with the risk factors of the disease in
educational programs to promote people's awareness about preventive strategies and appropriate measures in suspected
cases.
KEY WORDS: Hematopoietic malignancy, Chronic lymphoproliferative.
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