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 مقدمه

 وجود سرطان بیماري از متفاوت نوع 022 از بیش. بیماریست از نوعي بلكه نیست بیماري یك سرطان

.شوند مي ایجاد خاص هاي شیوه به كدام هر كه دارد  

 در تغییر با شوند مي شروع مشابه روشي به آنها همه كه است این است مشترك آنها همه در كه چیزي 

سلول یك طبیعي ساختار  

 

 از دسته یك شود مي متوقف زماني چه كه نیست معلوم و نیستند كنترل تحت طبیعي غیر سلولهاي تقسیم

.شود مي نامیده تومور یك طبیعي غیر سلولهاي  

خیم بد و خیم خوش: دارد وجود تومور دونوع ستندنی سرطان تومورها همه   

 

 قسمت به توانند مي و هستند ها سرطان همان خیم بد تومورهاي. نیستند سرطان خیم خوش تومورهاي

.شوند منطقه آن سالم سلولهاي فعالیت مانع و كنند حمله بدن مجاور هاي  

 و كنند اندازي دست بدن دیگر نقاط به و یافته گسترش توانند مي بدخیم تومورهاي سلولهاي حال عین در

.كنند ایجاد را طبیعي غیر سلولهاي از تجمعاتي اولیه محل از دور مكاني در  

نامند مي متاستاز را مرحله این   
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 سال تا) میرند می آنها نفر میلیون ۶ که شده مبتال سرطان به جهان در نفر میلیون ۰۱ از بیش ساالنه

 در نفر میلیون ۰۲ به میالدی ۰۱۰۲ سال تا سرطان به ابتال تعداد که شود می بینی پیش ،(میالدی ۰۱۱۱

 سّوم جهان کشورهای در و میر و مرگ علّت دّومین پیشرفته کشورهای در سرطان اکنون هم برسد، سال

  میباشد میر و مرگ علّت سّومین

 و استخوان ها، ماهیچه دمانن بافتهایی هم، کنار در که است شده تشکیل سلول میلیونها از انسان جسم

 طریقه به شدن تا دو ،با طبیعی طور به سلولها دارند، واحد عملکرد یک کدام هر که سازند می را پوست

شوند می بدن بافتهای ترمیم و رشد به منجر و کنند می تکثیر شده کنترل و منظم  

 بیش و عادی غیر رشد. شود می انجام عادی غیر صورت به و کنترل بدون سلولها، تقسیم اوقات بعضی

باشد بدخیم یا و خیم خوش تواند می که شود می نامیده تومور بافت، سلولهای حد از  

 این. میکند رشد آهستگی به اغلب و است بدن از کوچکی قسمت به محدود معموال خیم خوش تومورهای

 جراحی غالبا که ورتوم درمان با که میآورند وجود به مشکالتی محلشان، و اندازه به بسته تومورها

داشت نخواهد دیگری مشکل بیمار معموالا  میباشد،  

 ارگانهای و بافتها به میتوانند اّما شوند، می شروع محدود فضای یک در نیز بدخیم تومورهای یا سرطان

.یابند گسترش مجاور  

. شوند منتقل بدن در دورتری مناطق به لنفاتیک سیستم یا و خون جریان با است ممکن سرطانی سلولهای 

است شده شناسایی سرطان نوع ۰۱۱ از بیش تاکنون  
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سرطانها انواع  

 داخلی الیۀ پوشانندۀ یا( پوست سرطان مثل) پوست سازندۀ که شود می سرطانهایی شامل: کارسینوم

هستند( پستان سرطان مثل) غدد سازندۀ یا و( ریه سرطان مثل) اعضا  

میگیرند منشاء وماهیچه استخوان غضروف، مثل همبند بافت از که هستند سرطانهایی دسته این: سارکوم  

 منشاء ایمنی سلولهای و خون دهنده تشکیل های سلول از که است هایی سرطان شامل: ها لنفوم و لوسمی

 میگیرد

 پروستات، ریه، سینه، سرطان آن از پس و است سرطان ترین شایع پوست سرطان غربی، کشورهای در

دارد قرار رحم و مثانه بزرگ، روده  

میشود سرطان به ابتال احتمال افزایش باعث زیر عوامل ولی است ناشناخته آن دقیق علّت  

تغذیه و غذایی رژیم                            سیگار  

 چاقی                                             عفونت

فیزیکی فعالّیت نداشتن یشغل مواجهات                        

 ژنتیک                                                  الکل

آفتاب نور  
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سرطان ایجاد بر مؤثر عوامل  

مثل تغییرند قابل سرطان ایجاد بر مؤثر عوامل از یکسری  

 حلق، حنجره، سرطانهای در ضمن در است، توتون مصرف از ناشی ریه سرطان ۱۹%تنباکو و توتون

دارد تأثیر نیز رحم دهانۀ و کلیه پانکراس، مثانه، مری،  

 سرطان به ابتال افزایش باعث پرچرب غذای است، مربوط غذایی رژیم به سرطان ۱۹% غذایی رژیم

 مواد حاوی که کنسروی غذاهای و ترشیجات و سود نمک و دودی غذاهای پستان؛ و بزرگ رودۀ

شوندمی حلق و معده مری، سرطان افزایش باعث هستند نیتراتی نگهدارنده  

لوزالمعده سرطان  

جنسی عادت   

؛(شود می کبد و مری و حلق دهان، سرطان افزایش باعث)  الکل  

 ( میشود کبد سرطان افزایش باعث ) هپاتیت عفونت   

شود می ها سرطان از بعضی افزایش باعث نیز سرطانزا عوامل با شغلی مواجهه  

باشند می ارثی بزرگ روده سرطانهای و پستان سرطانهای انواع از بعضی  

سرطان به ابتال خطر کاهش های روش  

کشیدن سیگار از اجتناب  

چاقی از اجتناب  
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خنک هوای در روزانه بدنی فعالیت  

سبزیجات و میوه زیاد مصرف  

خورشید نور با زیاد مواجهه از اجتناب  

الکل مصرف عدم  

B هپاتیت علیه واکسیناسیون   
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 مطالب موجود در این کتاب

نهای عامل شکستگی استخوانفصل اول سرطا  

 میلوم مولتیپول

 استئوسارکوما

 لنفوم هوچکین

 سرطان کلیه

 سرطان ریه

 سرطان پستان

دوم فصل  

 تومورهای بافت نرم

 فیبروماتوزیس

 همانژیوما

 نوروفیبروما

 رابدومیوسارکوم

 

www.takbook.com



 Page 8 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

 فصل سوم تومور عامل نوروپاتی

 سرطان کلیه

 سرطان کبد

 مالنوما

 سرطان پانکراس

کینلنفوم هوچ  

عوارض سرطان چهارم فصل  

 پولی میوزیت

 ترمبوسیتوزیس

 درماتومیوزیت

 هیپرکلسمی

 هیدروسفالی

سرطان حساس به شیمی درمانی پنجمفصل   

 تومور ویلمز

 سرطان بیضه
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 سارکوم کاپوسی

 لنفوم هوچکین

 لوسمی میلوئید

 سارکوما

سرطان غیر حساس به شیمی درمانی ششمفصل   

 سرطان مثانه

 سرطان ریه

وممالن  

 سرطان آندومتر

 سرطان سرویکس

 تومور مغزی

 

سرطان کودکان هفتمفصل   

 لوسمی

 لنفوم
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 نروبالستوما

 استئوسارکوما

 رابدومیوسارکوما

 تومور ویلمز
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 سرطانهای عامل شکستگی استخوان

 سرطان سینه

 سرطان سینه از سرطانهای عامل شکستگی استخوان است

.است پستان در غیرطبیعي هاي سلول قاعده از جخار رشد از ناشي پستان، سرطان  

است آنها ترین  درمان قابل از یكي و بانوان در سرطان شایعترین بیماري این دنیا، تمام در   

 

. شود مي آغاز سلول یك از پستان سرطان سرطان، انواع تمام مانند  

 فعالیت مستقل طور به بدن در توانند مي كه هستند زنده موجود ساختماني اجزاي كوچكترین ها، سلول

 تکامل به رسیدن از بعد نیز آنها رشد و كنند مي رشد مشخصي قوانین محدوده در سالم هاي سلول. كنند

 را رشد این اي اندازه تا و كنند مي رشد سریعتر خیلي سرطاني هاي سلول ولی شود می متوقف سلولی

. شوند سالم سلولهاي تخریب باعث كه دهند مي ادامه  

 تكثیر و رشد این. كنند قطع را خود رشد توانند نمي سرطاني سلولهاي سالم، هاي سلول خالفبر

.است آنها داخل ژنتیكي ماده در هایي جهش یا تغییرات نتیجه غیرعادي  

 زا جهش مواد طوالني و زیاد مواجهه اثر در اینكه یا برسد ارث به والدین از تواند مي وضعیت این 

دارند تأثیر سلولی رشد در نظمی بی این ایجاد در نیز دیگری املعو البته شود ایجاد  

 

.دارد وجود ها سلول زیاد و سریع رشد تومورها تمام در  
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 را تومور نوع دو این اصلی تفاوت و است اهمیت حائز آنچه. بدخیم یا باشد خیم خوش تومور این خواه 

 متوقف مشخصی مرحله در خیم خوش هایتومور در ها سلول شدن زیاد روند که است این شود می سبب

.یابد می ادامه مهار غیرقابل صورت به بدخیم تومورهای در ولی شود می  

 عدم صورت در که یابد می ادامه حدی تا است سرطان همان که بدخیم تومورهای در سلولی رشد این 

.اندازد می کار از و داده قرار تأثیر تحت را بدن های قسمت تمامی درمان  

افتد نمی  خیم خوش تومورهای در هرگز اتفاق، این که است حالی در نای   

 این غربی کشورهای در. شوند می مبتال آن به ها خانم که است سرطانی شایعترین پستان، رطانس 

 در و هستند تر جوان بیماران ما کشور در ولی شود می دیده سال 02 باالی سنین در بیشتر بیماری

کنند می مراجعه تری پیشرفته مراحل در بیماری عالئم از آگاهی عدم علت به موارد از بسیاری  

 همین به. است تر آمیز موفقیت و تر آسان آن درمان شود، داده تشخیص زودتر پستان سرطان چقدر هر

بدانند بیماری این مورد در را حقایقی خود، سالمت حفظ جهت بانوان است الزم دلیل  

از عبارتند شوند می پستان سرطان به ابتال خطر زایشاف باعث که عواملی مهمترین   

دختر یا خواهر مادر، در بخصوص پستان، سرطان به ابتال فامیلی سابقه  

فرد خود در پستان سرطان سابقه  

سال 50 از بیشتر زایمان اولین سن  

 نازایی
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زودرس بلوغ  

دیررس یائسگی  

یائسگی از پس چاقی  

ذاییغ رژیم در حیوانی چربی زیاد مصرف  

سینه قفسه به زیاد اشعه تابش سابقه  

پستان خیم خوش بیماریهای از برخی  

سینه سرطان های نشانه و عالئم  

پستان تومور یا توده  

پستان نوک از ترشح  

پستان پوست تغییرات  

پستان نوک تغییرات  

بغل زیر لنفاوی غدد بزرگی  

پستان تغییراندازه  

 

 

www.takbook.com



 Page 14 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

 

 

 

www.takbook.com



 Page 15 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

References 

 

Breast cancer. Fort Washington, Pa.: National Comprehensive Cancer Network. 

http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp. Accessed June 

19, 2014. 

Townsend CM Jr, et al. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of 

Modern Surgical Practice. 19th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders Elsevier; 2012. 

https://www.clinicalkey.com. Accessed June 19, 2014. 

Breast cancer treatment (PDQ). National Cancer Institute. 

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/breast/Patient/page1/AllPa

ges/Print. Accessed Oct. 6, 2014. 

Leading new cancer cases and deaths — 2014 estimates. American Cancer 

Society. 

 

 

 

 

www.takbook.com



 Page 16 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

 میلوم مولتیپول

 میلوم مولتیپول از سرطانهای عامل شکستگی استخوان است

 

 در. دارد وجود استخوان مغز در معموال و است خون سرطان نوع یک میلوما، مولتیپل یا متعدد میلوم

 تکثیر به شروع و شده سرطان دچار پالسما، نام به خونی سفید های سلول از خاصی نوع یماری،ب این

کنند می استخوان مغز در غیرطبیعی  

 مقدار. شود می بادی آنتی زیادی مقدار شدن آزاد باعث پالسما های سلول زیاد تعداد متعدد، میلوم در

شود می اعضا تخریب باعث و یابد می تجمع بدن سراسر در بادی آنتی زیاد  

.شود می نیز ها استخوان داخل در مشکالتی بروز باعث پالسما های سلول تعداد افزایش  

 ضعیف و استخوان از مناطقی شدن حل باعث شیمیایی مواد سری یک کردن آزاد با که ترتیب این به 

شود می خوانده لیتیک ضایعات نام به که شود می مناطق آن شدن  

. کنند می زندگی سال سالیان و دارند خفیفی عالئم مارانبی این از برخی   

کند می تهدید را فرد زندگی و کند می پیشرفت سرعت به عالئم این دیگر برخی در که درحالی   
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خطر عوامل  

سال 50 از بیشتر سن -  

بودن مرد -  

تبار آفریقا های آمریکایی -  

بیماری این به ابتال خانوادگی سابقه بودن دارا -  

 عالئم

 ها استخوان در پالسما های سلول آن، پیشرفت با اما باشد، عالمت فاقد بیماری این است ممکن ابتدا در

شوند می زیر عالئم موجب و یابند می تجمع  

لیتیک ضایعات اثر در استخوان درد -  

خونی کم اثر در خستگی و ضعف -  

وزن کاهش -  

 گیجی -

زیاد تشنگی -  

خون لسیمک افزایش اثر در یبوست -  

کلیوی مشکالت -  
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ها بادی آنتی نکردن عمل درست دلیل به عفونت -  

شوند دیده پوست زیر در رنگ بنفش های برآمدگی در است ممکن پالسما های سلول -  

 شده زیر عوارض دچار که کند می کمک بیمارانی به اول درجه در بیماری این درمان کلی، طور به

لیتیک ضایعات یا و کلیه عملکرد اختالل خون، کلسیم افزایش خونی، کم: باشند  

  

شود می تجویز مختلفی داروهای بیماری این اولیه درمان در: داروها -  

 هم که شود می موجب و شود می استخوان مغز در ها سلول تخریب باعث درمانی شیمی: درمانی شیمی

گردند بیماری باعث پالسما های سلول هم و سالم های سلول  

  

 تزریق فرد رگ به سپس و شوند می برداشته بنیادی های سلول روش این در: بنیادی های سلول انتقال

.شوند می  

  را خونی سالم های سلول و شده تکثیر آنجا در و روند می استخوان مغز به بنیادی های سلول این 

.زند سا می  

شود می فرد بیشتر ماندن زنده باعث اما کند، نمی درمان را بیماری این بنیادی های سلول انتقال  
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 استئوسارکوما

 استئوسارکوما از سرطانهای عامل شکستگی استخوان است

 استخوان خود از آن منشاء یعنی است استخوان اولیه بدخیم های سرطان یا ها تومور شایعترین از یکی

. است  

. میشود دیده بلند های استخوان در بیشتر و است جوانان و نوجوانان در تومور این شیوع  

است بازو باالی و زانو پایین و باال های استخوان آن بروز شایع محل  

استئوسارکوم عالئم  

. میشود بیشتر استخوان دادن فشار هنگام در درد. است اندام درد استخوانی تومور این عالمت شایعترین 

. شود احساس اندام از قسمتی در پوست قرمزی حتی و برجستگی و تورم است ممکن  

 فعالیت بدنبال است ممکن. باشد تومور عالئم دیگر از است ممکن مفصل حرکت محدودیت و لنگش

بشکند که شود ضعیف قدری به استخوان تومور،  

میدهد نشان را ران استخوان پایین استئوسارکوم باال رادیوگرافی تصویر  

کمتر نقاط بعضی در استخوان تراکم که میشود دیده رادیوگرافی این در    

است شده بیشتر نقاط بعضی در و                                        
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استئوسارکوم تومور تشخیص   

 روش دیگر از است ممکن ارتوپد پزشک. شود دیده رادیولوژی ساده عکس یک در تومور است ممکن

 و تشخیص به کمک برای هم آی آر ام و اسکن تی سی رادیوایزوتوپ، اسکن مثل تصویربرداری های

 تومور بافت از قسمتی آوردن بدست با بیماری این قطعی تشخیص. کند تفادهاس درگیری وسعت بررسی

 پاتولوژیست  پاتولوژی متخصص. است( باز جراحی با یا مخصوص های سوزن توسط)  بیوپسی توسط

میکند تعیین را آن نوع و کرده بررسی میکروسکوپ زیر دقت به را بافت  

 

استئوسارکوم تومور درمان  

از عبارتند استئوسارکوم درمانی های روش مهمترین    

 انجام و کرده کوچکتر را تومور اندازه تا میشود داده بیمار به جراحی از قبل معموالا :  درمانی شیمی

میابد ادامه درمانی شیمی هم جراحی از بعد. شود بهتر و تر راحت جراحی  

 عمل تحت بیمارانیکه در یول نمیدهد خوبی پاسخ رادیوتراپی به معموال استئوسارکوم:  رادیوتراپی

 استفاده رادیوتراپی از تومور احتمالی های باقیمانده بردن بین از برای است ممکن میگیرند قرار جراحی

 های سلول است ممکن میشود شکستگی دچار استخوان استئوسارکوم به ابتال بدنبال وقتی. میشود

 از گاهی هم ها سلول این با مبارزه برای شوند پراکنده اطراف های بافت به استخوان از سرطانی

میشود استفاده رادیوتراپی  

 

پروتز با تومورال استخوان جایگزینی        
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 خالی محل. میشود برداشته اطرافش سالم استخوان از مقداری با سرطانی بافت جراحی حین در:  جراحی

میشود جایگزین میشود گذاشته استخوان جای به که فلز یک با یا شده  

 استخوان پیوند از یا و( است بوده مفصل نزدیک در تومور وقتی مصنوعی مفصل از استفاده ثالا م)  

. میشود استفاده رفته دست از استخوان شدن جایگزین برای  

 عروق یا و است شده منتشر اندام از زیادی مناطق به که است زیاد آنقدر تومور رشد وسعت اوقات گاهی

 عضو قطع بیمار برای راه بهترین است ممکن موارد این در. است زده یبآس شدت به را اندام اعصاب و

 باشد
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Reference 

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteosarcoma/care-at-mayo-

clinic/why-choose-mayo-clinic/con-20036610 - 34k 
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 لنفوم هوچکین 

گی استخوان استاین سرطان از سرطانهای عامل شکست  

 جدید های پیشرفت. است لنفاوی دستگاه در ها سلول غیرطبیعی رشد با لنفوم از خاص نوع یک هوچکین

. یابند بهبود بیماران از زیادی تعداد که است شده بیماری این درمان و تشخیص زمینه در  

 بیماری گرچه. افتی خواهد افزایش بهبود میزان مناسب درمان و زودرس تشخیص با بیماران این در

است سالگی ۲۱ تا ۰۱ بین آن شیوع سن ترین شایع شود، دیده سنین تمامی در است ممکن هوچکین  

.شود می ایجاد لنفاوی دستگاه در هوچکین یماری  

 لنفاوی های بافت همراه به گویند، می لنفاتیک عروق آنها به که کوچکی عروقی شبکه از لنفاوی دستگاه 

. است شده تشکیل باشند، می دیگر های بافت و لنفاوی های گره شامل و بوده ها یتلنفوس تجمع محل که

.هستند سیستمیک خون گردش به بافتی میان مایعات بازگرداندن مسئول لنفاتیک عروق  

 های بافت بیشتر در لنفاوی های بافت. است ها عفونت مقابل در بدن دفاعی سیستم از جزئی لنفاوی دستگاه 

شوند می یافت روده و استخوان مغز کبد، طحال، ویژه به بدن  

 غدد آنها به که شود می یافت ها لنفوسیت از کوچک شکل ای دانه های تجمع لنفاوی، عروق مسیر طی در

. گویند می لنفاوی  

 بدن نقاط همه در لنفاوی های گره. است لنف در موجود های باکتری و ها ناخالصی حذف غدد، این عمل

. شوند  می لمس و یافت راحتی به ران کشاله و بغل زیر گردن، در. اند پراکنده  
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 بزرگ دیگر های بیماری یا عفونت ایجاد صورت در ولی نیستند بزرگتر تسبیح دانه از معموالا  غدد این

 پزشک به باید بماند باقی ماه یک از بیشتر که شده بزرگ درد بدون لنفاوی گره یک مشاهده با. شوند می

کرد مراجعه  

هوچکین بیماری علل -   

 تحریک یک برابر در بدن دفاعی دستگاه مقابله اثر در هوچکین بیماری که دارند عقیده محققان از برخی

.شود می ایجاد ویروس یک مثل خارجی  

 عوامل با فراوانی تماس بلوغ زمان تا جامعه افراد آنها در که توسعه حال در کشورهای در بیماری این 

.شود می دیده کمتر اند، داشته زا عفونت  

 شایع های بیماری با سالگی ۰۱ سن تا کودکان آنها در که صنعتی یافته توسعه کشورهای در بیماری این 

است ناکافی هنوز بیماری علت به راجع ما دانش حال این با. شود می دیده بیشتر اند،  نداشته تماس اطفال  

  تسخیص -

 تشخیص ولی نیست پذیر امکان آن از پیشگیری حاضر حال در ،است نامعلوم هوچکین بیماری علت چون

دارد همراه به خوبی نتایج مناسب درمان و هنگام زود  

 در گاه و گردن در معموالا  که است درد بدون و بزرگ لنفاوی غده یک شدن پیدا عالمت، اولین معموالا 

.شود می دیده ران کشاله یا بغل زیر  

 از بیش که لنفاوی غدد. شوند می کشف بدن موهای کردن اصالح یا استحمام هنگام در گاه لنفاوی غدد این

 عفونی لنفاوی غده. گردد معاینه پزشک توسط باید نباشد چه باشد دردناک چه بماند بزرگ ماه یک

است دردناک معموالا   
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از عبارتند که شود می دیده هوچکین به مبتال بیمار در نیز دیگری عالئم گاه   

نیست مشخص آن علت که ای یدهکش طول تب -   

گردد می ملحفه تعویض به مجبور بیمار که است زیاد قدر آن تعریق این گاه. ناپذیر توجیه شبانه عرق -  

  خارش -

شکم یا پشت غیرطبیعی دردهای -   

غیرطبیعی وزن کاهش -   

نفس تنگی -   

 برای عالئم این بروز صورت در ولی است شایع نیز هوچکین از غیر دیگری های بیماری در عالئم این

کرد مراجعه پزشک به باید بیماری، این هنگام زود تشخیص شانس ندادن دست از   

 پزشکی معاینه گاه آن. کند می تهیه فرد پزشکی وضعیت از کاملی تاریخچه وی پزشک، به مراجعه از پس

. آمد خواهد عمل به  

 زیر در و شود می برداشته لنفاوی گره آن نماید، مشاهده لنفاوی گره در غیرطبیعی حالت اگر

است بدخیم یا خیم خوش ضایعه که کرد خواهد مشخص آزمایش این. گردد می مطالعه میکروسکوپ  

شود می انجام زیر تکمیلی های آزمایش است، هوچکین بیماری کند مشخص برداری نمونه نتیجه اگر   

سینه قفسه پرتونگاری -   

خون آزمایش -   
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 که آن از گرافی رادیو تهیه سپس و لنفاوی سیستم داخل به حاجب ماده تزریق معنی به: لنفانژیوگرافی

است آن در بیماری گسترش میزان و لنفاوی سیستم وضعیت دهنده نشان  

شکم اسکن تی سی -   

استخوان مغز آزمایش -   

اعضاء این به بیماری گسترش دادن نشان برای شکم داخل اعضاء از برداری نمونه -   

 توسط الزم های بررسی درباره   گیری تصمیم. نباشد الزم فرد یک در ها بررسی این تمام انجام است نممک

پذیرفت خواهد معالج پزشک  

 

  درمان -

 درمان سرپائی طور به بیماران موارد بیشتر در. دهد  می پاسخ درمان به خوبی به هوچکین بیماری

پذیرد صورت دو هر از ترکیبی یا درمانی شیمی یا یدرمان پرتو با تواند می بیمار درمان. دشون می  

پرانرژی پرتوهای از استفاده با شود می سعی درمانی پرتو در  منطقه در کبالت از ناشی های اشعه یا 

. شوند برده بین از سالم های بافت حفظ با سرطانی های سلول بیماری، توسط شده درگیر  

 با مناسب درمان رو این از و باشد می محدود لنفاوی گاهدست به بیماری اولیه، مراحل در خوشبختانه

شد خواهد بیماران بهبود باعث لنفاوی دستگاه تماما یا قسمتی به پرتودهی  

. شود می استفاده بدن تمام در سرطانی های سلول بردن بین از برای درمانی شیمی  
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 بدن سالم های بافت به صدمه حداقل با که کنند می استفاده را درمانی شیمی داروهای از مقادیری پزشکان

.برد بین از را سرطانی های سلول بتوان  

 یا و رشد تأخیر باعث و گذاشته اثر سرطانی های سلول رشد و تقسیم در درمانی شیمی داروهای 

کنند می دریافت را درمانی پرتو و درمان شیمی از ترکیبی بیماران گاه. شوند می بیماری شدن کن ریشه  

. نماید ایجاد را نامطلوبی عوارض تواند می شده ذکر درمانی شرو دو هر  

 این تمامی. شود خستگی احساس و استفراع تهوع، پوستی، واکنش باعث است ممکن درمانی پرتو

. داد تخفیف توان می خوب تغذیه و مناسب استراحت با را عوارض  

رفت خواهد بین از عوارض این درمانی، پرتو قطع از بعد  

 خود، خودبه خونریزی خونی، کم مو، ریزش اسهال، استفراع، تهوع، باعث است ممکن مانیدر شیمی

. شود دهانی های زخم همچنین و عفونت بروز افزایش  

 از بعد و گردد نمی ظاهر شدت یک به نیز آنها تمام در شود؛ نمی دیده بیماران تمام در عوارض این

رفت خواهد بین از درمان  

 کشف بنابراین. است درمان قابل گردد، شناسائی اولیه مراحل در اگر ویژه به هوچکین موارد بیشتر

کنید معاینه منظم طور به را خود ران کشاله و بغل زیر گردن، شده، بزرگ لنفاوی غدد احتمالی  
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 سرطان کلیه

 این سرطان از سرطانهای عامل شکستگی استخوان است

 تکثیرگردند اندازه از بیش و شوند تبدیل طبیعی غیر های سلول به کلیه در سالم های سلول که وقتی

. افتد می اتفاق کلیه سرطان  

 و افیاض ونمک آب جذب و خون تصفیۀ ها کلیه وظیفۀ. دارند قرار فقرات ستون طرف دو در ها کلیه 

است ادرار صورت به آنها دفع و بدن زائد مواد  

است صورت این به بدهد، عالمت وقتی. کند نمی ایجاد عالمتی ابتدا همان از کلیه سرطان   

ادرار در خون  -   

معده درد یا پهلوها، از کدام هر در درد  -  

پهلوها از یکی یا شکم در برآمدگی  -  

دلیل بدون وزن کاهش  -  

 شود عالئم این دچار فرد اگر ولی باشد؛ سرطان از غیر دیگری شرایط خاطر به توانند می اه نشانه این

بگذارد میان در  یا پزشک با باید حتماا   
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 آزمایش ها کلیه وضعیت بررسی برای  پزشک ، شود دیده درفرد کلیه سرطان بر مبنی عالئمی اگر  

 به پزشک. دهند نشان را عادی غیر های بافت و ورتوم توانند می ها آزمایش این. کند می تجویز هایی

شامل که کند می برداری تصویر کلیه از مختلف های روش   

  سونوگرافی  ·

اسکن تی سی  ·  "CT Scan"  

آی آر ام  ·  "MRI"  

   

  کلیه سرطان بندی مرحله   

 اندازه چه تا انسرط که کنند می تعیین آن از استفاده با پزشکان که است راهی سرطان بندی مرحله

دارد بستگی سرطان مرحلۀ به فرد برای مناسب درمان. است کرده پیدا گسترش  

کنند می دریافت را زیر درمان هردو یا یک معموالا  کلیه سرطان به مبتال بیماران   

.است سرطانی ناحیۀ و توده برداشتن منظور به جراحی با معموالا  کلیه سرطان درمان:  جراحی    

 کلیه از مقدار چه برداشتن به تصمیم. دارد می بر را درگیر کلیۀ از قسمتی یا کل پزشک کار، این برای 

.دارد بستگی دیگر کلیه بودن سالم میزان به  

 کلیۀ کل جراح صورت این در دهد؛ انجام را کلیه دو هر وظیفۀ تواند می باشد، سالم کامالا  کلیه آن اگر 

.دارد می بر را سرطانی  
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 ،( باشد دیده آسیب دیابت خاطر به مثالا )نباشد سالم ، سرطانی غیر کلیۀ این اگر صورت، این غیر در 

دارد می بر را کلیه تومورال قسمت فقط پزشک و دهد انجام را کلیه دو هر وظیفۀ تواند نمی  

 داروها این. کرد استفاده کلیه سرطان درمان برای توان می مختلفی داروهای از:  ها دارو مصرف  

توانند می داروها ای. شود می استفاده آن جای به یا جراحی با اههمر   

کنند کمک سرطانی های سلول به حمله در بدن ایمنی سیستم به    

کنند متوقف یا کند را سرطان رشد    
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 سرطان ریه

 این سرطان هم از سرطانهای عامل شکستگی استخوان است

 که کنند می مراجعه پزشک به زمانی اغلب بیماران و ندارد ای نشانه هیچ اولیه مراحل در ریه سرطان

. دارد قرار پیشرفته مراحل در بیماری  

شود می محسوب انسان در سرطان ترین کشنده ریه سرطان که باشد دلیل همین به شاید  

 به زمانی بیماران اغلب، و دهد نمی بروز خود از ای نشانه هیچ ابتدایی مراحل در ریه سرطان متاسفانه

. دارد قرار پیشرفته مراحل در سرطان که کنند می مراجعه پزشک  

 و ترین ابتدایی در مهلک سرطان این که شود می سبب بیماری این شایع های نشانه از آگاهی حال این با

شود داده تشخیص ممکن مرحله پذیرترین درمان  

 به تنفسی مجاری پوشاننده الیه به تومور تهاجم صورت در که است سرفه ریه، سرطان نشانه ترین شایع

باشند ریه در توده یک وجود نشانه توانند می هم زیر عالیم حال، این با. آید می وجود  

  

کنید مراجعه زشکپ به حتما باید زیر عالئم از کدام هر بروز صورت در  

سیگاری فرد در سرفه شدت یا تعداد افزایش *  

باشد اندک خون میزان اگر حتی خونی، خلط همراه به سرفه *  

سینه قفسه در مشخص یا مبهم درد *  

www.takbook.com



 Page 38 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

فعالیت اثر در نفس تنگی *  

باشد کشیده طول هفته 0 از بیشتر که صدا تغییر یا خشونت *  

یتنفس مجاری و ریه مکرر های عفونت *  

حاد صورت به سینه خس خس بروز *  

 کاهش و وزن کاهش خستگی، ضعف، مانند اختصاصی غیر عالیم سری یک با است ممکن ریه سرطان

 سریع کشف. باشد همراه نیز سردرد و استخوان درد مانند بدن دیگر های قسمت به تهاجم عالیم و اشتها

دارد مفیدی بسیار نقش بیمار ندگیز کیفیت بهبود و بقا در بیماری این هنگام زود درمان و . 

  

ریه سرطان ایجاد علل  

 بدن از قسمتی های سلول تقسیم کنترل سیستم در. است یکسان بدن جای همه در سرطان ایجاد علت

.شود می ایجاد اختالل  

 به موارد بیشتر در یا و ناشناخته عوامل اثر در یا خودی به خود صورت به است ممکن اختالل این 

 ایجاد هستند، مشهور زا سرطان عوامل به که بار زیان و مخرب عوامل سری یک با سلول استم علت

 شود

 بار زیان ترکیبات شود می ریه های سلول سرطانی تغییرات سبب که زایی سرطان عامل ترین مهم

هستند سیگار دود در موجود مختلف  
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 به ابتال خطر. شود می حسوبم ریه سرطان به ابتال خطر عامل ترین مهم هم هنوز سیگار مصرف

 مصرف شروع سن چه هر و یابد می افزایش تنباکو دود با تماس مدت و مقدار افزایش با ریه سرطان

است بیشتر ابتال خطر باشد، تر پایین سیگار  

 کشیده سیگار فرد که هایی سال تعداد در ضرب روز در سیگار پاکت تعداد ضرب حاصل از دانشمندان

 از است کشیده سیگار پاکت 1 روزی سال 02 مدت به که کسی مثال عنوان به. کنند می استفاده است،

است برابر است، کشیده پاکت 0 روزی سال 12 مدت به که کسی با ریه سرطان به ابتال خطر نظر  

  سیگار مقدار همان که آقایانی از بیشتر سیگاری های خانم که اند داده نشان چنین هم متعدد مطالعات

.شوند می مبتال ریه سرطان به دکشن می  

باشد سیگار دود در موجود زای سرطان مواد به ها خانم بیشتر حساسیت دلیل به است ممکن افزایش این   

 از که است بویی بی و رنگ بی گاز رادون. است رادون گاز ریه سرطان به ابتال شایع علت دومین

 قدیمی های ساختمان زمین زیر در قدیمی نیساختما مصالح و خاک آب، در اورانیوم طبیعی ی تجزیه

است شده شناخته مربوط ریه سرطان به ابتال خطر افزایش با رادون گاز تنفس. شود می تولید  

 انجام مطالعات. است مهلک سرطان این بروز در مؤثر عوامل دیگر از صنعتی شهرهای هوای آلودگی

 از بیشتر ایران در سیگار به وابسته غیر ریه ایه سرطان بروز میزان که است داده نشان ایران در شده

است کشورها سایر آمار  

 مواد بیشتر مقدار وجود و ایران بزرگ شهرهای هوای آلودگی را تفاوت این احتمالی علت محققین

دانند می استاندارد غیر های سوخت مصرف از ناشی زای سرطان  
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 نیز آروماتیک های هیدروکربن و کروم نیکل، ل،وینی کلرید آزبست، مانند ترکیباتی با شغلی های تماس

روند می شمار به ریه سرطان به ابتال ساز خطر عوامل دیگر از  

 چشمگیری طرز به را ریه سرطان به ابتال خطر اند، بوده سیگاری ها سال که بیمارانی در سیگار ترک

 به یابد؛ می کاهش ربیشت خطر این شود، تر طوالنی سیگار ترک زمان مدت چه هر و دهد می کاهش

 فرد یک با برابر تقریباا  ریه سرطان به ابتال خطر سیگار، کامل ترک سال 02 از بعد حدود که طوری

شود می غیرسیگاری  
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نرم بافت دوم تومورهای فصل  

 فیبروماتوزیس از تومورهای بافت نرم است

 بر پیگمانته نقاط) مک و کک و ای شیرقهوه های لکه وجود یک تیپ نوروفیبروماتوز اصلی خصوصیات

 و قرنیه هامارتوم و اینگوینال و بغل زیر در( آید می وجود به مالتونین تجمع اثر در که پوست روی

. باشد می بیماران آموزشی سطح کاهش و پوستی متعدد های نوروفیبروم  

.باشد می%  ۰۲ تا ۰ حدود نوروفیبروماتوز در سارکوماتوز بدخیمی تغییرات  

 تغییرات کننده مطرح ضایعه داخل خونریزی و آن شدن دردناک یا اولیه ضایعه سریع شدن بزرگ 

است بدخیمی  

 

ومنوروفیبر را نوروفیبروماتوز خیم خوش تومورهای : Neurofibroma 

.نامند می   

 بدن حیاتی های بافت به و شوند می بزرگ بتدریج شوند، می لمس پوست زیر یا پوست در تومورها این 

. کنند می وارد فشار  

.شوند می نمایان بلوغ دوره در و نوجوانان در بخصوص و بچگی در معموالا  ها نوروفیبروم  

  رنگ ای قهوه پوستی های لکه بروز بصورت یماریب این عالئم اولین معموالا  وجود این با

کنند نمی ایجاد بیمار برای مشکلی یا خارش یا درد ها لکه این. است   
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 سرطانی احتمال موارد درصد %-۲ در ها نوروفیبروم. شوند دیده است ممکن بدن از جایی هر در و 

.دارند یادگیری در اختالالتی نوروفیبروماتوز به مبتال بیماران از نیمی. دارند شدن  

 بیماری عالئم بیماران بعضی در. دارد ای گسترده طیف و بوده متفاوت مبتالیان در بیماری این شدت 

شدید دیگر بعضی در و است خفیف بسیار  

تیپ در ولى دارد وجود اوله کافه هاى لکه طبیعى افراد درصد۲-۰۱ در البته  لکه نوروفیبروماتوز بیمارى 

میباشد متر سانتى ۰ از تر نیزبزرگ آن وابعاد ددع ۲-۶ تعداد به ها  

 در واقع عصبی های سلول غالف از ناشی نوروژنیک تومورهای از ناشی سندرم بیماری این: تشخیص

. باشد می کرانیال و محیطی اعصاب امتداد  

 سلول و کوچک عصبی های رشته از مشخص حدود با و کپسول بدن تجمعات ها نوروفیبروم دربیوپسی

.شود می مشاهده درم داخل متموج های هسته با شکل دوکی یها  

 های ندول ایجاد باعث و آیند می وجود به محیطی اعصاب مسیر امتداد در فرم پلکسی های نوروفیبروم 

.دارد وجود هیپرتریکوز و هیپرپیگمانتاسیون ها آن روی غالبا که شوند می بزرگ  

 دچار موارد درصد 0 در و شود می ایجاد فیبروماتوزنورو دچار افراد درصد 02 در تومورها این 

(. است نادر سالگی 02 از بیش) گردند می بدخیم استحاله  

است پزشک با کلینیکی راه از تشخیص  

 MRI و CT 

است استفاده قابل تشخیص در   
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از عبارتند نوروفیبروماتوز مهم عوارض  

یک نوع درصد 02 حدود در تشنج  

باال خون فشار  

مهره ستون جانبی انحراف یا اسکولیوز  

تکلم اختالالت  

کوری و بینایی عصب تومور  

بلوغ دیررس یا زودرس شروع  

 دالیل به بخصوص) لزوم صورت در ولی ولی ندارد وجود بیماری این برای ای قطعی درمانی: درمان

 باشد موثر تواند می افراد بعضی در ها غده برخی برداشتن و جراحی( حساس نواحی بر فشار یا زیبایی

.بکنند عود است ممکن ضایعات اما  

 جهت یکبار ماه 5 هر بالینی بررسی برای میشود توصیه و شده پیشنهاد ژنتیکی مشاوره بیماران برای

 در. نماید مراجعه دارد همراهی نوروفیبروماتوزیس با که شرایطی هر و ها ندول بر نظارت

 کوچک تومورهای توان می تشخیصی ی پیشرفته های یتکنولوژ از استفاده با دو، نوع نوروفیبروماتوز

.نمود آغاز را هنگام زود درمان صورت این وبه نمود شناسایی را میلیمتری ابعاد با حتی  

 دادن دست از موجب است ممکن و بوده انتخابی جراحی طریق از کامل طور به تومورها برداشتن 

شود بیمار در شنوایی  
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. است رادیوتراپی وسپس تومور نسبی برداشتن شامل فیبروماتوزنورو درمان در ها روش سایر

دهیم قرار نظر تحت فقط را بیمار که است آن بهتر نباشد سریع تومورها رشد اگرچنانچه  
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 همانژیوما

است همانژیوما از تومورهای بافت نرم  

خوانند می نام این به را پوست روی خونی عروق سطحی مجموعه :  

. شود می ناپدید زمان طی در  توجهی قابل صورت به ها نشانه این از بسیاری  

 مطلوب سطح به ها این از بعضی ندرت، به. شوند می بدتر شوند، بهتر که این از قبل ها آن از بعضی

دارد آینده در تر شدید درمان به نیاز و کند نمی پسرفت  

.پوشانند می را ما خونی عروق که هستند هایی سلول از شده ایجاد متداول عالئم همانژیوما  

 آن علت. هستند تر متداول قلوها دو و زودرس، کودکان زنان، در اما دهند، می رخ تصادفی صورت به 

است ناشناخته  

است نشده ایجاد بارداری طی نکرده یا ردهک که کاری خورده، مادر که چیزی خاطر به تولد عالئم این  

 به) باشد کرده درگیر را بینی یا ها لب ها، پلک یا باشد زخمی عمیقا باشد، بزرگ همانژیوما اگر

 انجام باید درمان و بیفتد اتفاق است ممکن مشکالت( بگذارد اثر تنفس یا خوردن دید، بر که صورتی

.شود  

 و باشد زا مشکل تواند می فقرات ستون پایین و ها کفل روی یا صورت روی بر بزرگ های آسیب 

.باشد دیگر مشکالت یا نورولوژیکی مشکالت با همراه است ممکن  

 

www.takbook.com



 Page 49 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

 بعضی در تواند می که هستند داخلی همانژیوماهای توسعه ریسک در همانژیوما یک از بیش با کودکان 

باشد جدی موارد  

 اول ماه چند در سرعت به سپس هستند، مشاهده ابلق غیر تولد هنگام در یا کوچک معموال ها آسیب

. کند می رشد زندگی  

 به بعد سال چند طی ها آسیب و شود می متوقف رشدش همانژیوما ماهگی، دوازده تا شش حدود در

 تا ها آسیب درصد 02 کلی، قانون یک عنوان به(. شود می قرمز کمتر و تر تخت) شود می پیدا  آرامی

است یافته بهبود سالگی پنج سن  

.ندارد درمان به نیاز و شود می محو خوبی به زمان طی اغلب کوچک های آسیب  

 برای خوراکی استروئیدهای با درمان به نیاز است ممکن تر برآمده یا تر شدید بزرگتر، همانژیوماهای 

. باشد داشته مشکالت یا بدشکلی ساختن محدود و آسیب رشد توقف  

 اثرات. شوند نمی توصیه ها همانژیوما تمام در استفاده برای اما هستند مفید بسیار خوراکی استروئیدهای

 آسیب و باال خون فشار خواب، برنامه اختالل بدخلقی، وزن، افزایش یافته، افزایش اشتهای شامل جانبی

باشد می عفونت به یافته افزایش پذیری   

 یا درد ضد داروی زخم، خاص تنبس پماد، شامل است ممکن درمان سرسخت یا عمیق های زخم برای

باشد لیزری درمان  
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 بی ها، آسیب بیشتر اما شوند برطرف اثری گذاشتن بدون است ممکن کوچکتر های همانژیوماس بعضی

. گذارند می باقی پوست بافت تغییر یا( سفید یا قرمز) شدن رنگ  

 می هستند تر برآمده که اییه آسیب. شود درمان دار پالس رنگ لیزر با تواند می مانده باقی قرمزی

.بگذارد باقی دار چین پوست توانند  

 تواند می عمیق های زخم. باشد الزم اضافی پوست برداشتن برای است ممکن جراحی خاطر، این به 

.بگذارد باقی سفیدی اسکار نواحی  

 به منجر که دده تغییر را ساختارها این طبیعی های شکل تواند می لب یا بینی شامل بزرگتر های آسیب 

شود می بدشکلی  

 استخوان ناحیه یا صورت روی خصوص به) بزرگتر های همانژیوماس برای درماتولوژیست با باید

 بینایی یا خوردن تنفس، بر اثر برای پتانسیلی یا خونریزی با همراه دردناک، که همانژیومایی و( دنبالچه

شود مشورت دارد،  

 تغییر یا خورده چین پوست که این مگر نباشد الزم است ممکن پیگیری هیچ  کوچکتر، های آسیب برای

. باشد مانده باقی سالگی پنج تا سه حدود باقیمانده رنگ  

 حتی گاهی)بیشتر پیگیری باشد، داشته وجود رنگ تغییر اگر یا باشد الزم خوراکی درمانی استروئید اگر

. باشد الزم است ممکن( هفته در بار یک  
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 رابدومیوسارکوم

 رابدومیوسارکوم از تومورهای بافت نرم است

های بافت نرم سومین سرطان تومورهای توپور در کودکان است و منشاء این بیماری از سلول  

باشد )مانند سلول عضالت( می   

دارد بستگی بیماری شروع اولیه محل به و بوده متفاوت سرطان، نوع این اولیه عالئم  

 نمایان اطراف اعضا بر آن از ناشی فشارهای یا و بیماری شروع محل در توده های شانهن با معموالا  و 

شود می  

 ناحیه درگیری نشانه انحراف و چشم آمدن جلو – مثانه درگیری نشانه ادرار در اختالل و شکم توده

است بیماری نوع این در شایع عالئم از هایی نمونه چشم،  

 بیماری این به ابتال معنی به الزاماا  موارد این وجود که بوده اریبیم عمومی عالئم شده، ذکر مطالب

باشد می ضروری تشخیصی، مراحل انجام و متخصص پزشک به مراجعه و نیست  

 

خطرساز عوامل و للع  

 های اندازه و ها شکل به کنند، می رشد کنترل غیرقابل طریقی به ها سلول سرطان، انواع همه مانند 

  شوند، می تبدیل غیرطبیعی
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کنند می تخریب را خود مجاور های سلول گرفته، نادیده را بدن در خود معمول مرزهای  

 

درمانی های روش  

 

.است رادیوتراپی خاص موارد در و درمانی شیمی شامل بیماران این   

 

 دارد، وجودی باالیی بهبودی به امید ابتدایی مراحل در بیماری تشخیص صورت در اینکه به توجه با

شود می یهتوص  
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 فصل سوم تومورهای عامل نوروپاتی

 

 سرطان کلیه

 سرطان کلیه از تومورهای عامل نوروپاتی است

 کدام هر ،که است شکل لوبیا دواندام کلیه. باشد می ها کلیه در آن منشاء که است سرطانی کلیه، سرطان

.است شخص مشت اندازه به تقریبا  

است گرفته قرار فقرات ستون طرف یک در کلیه هر شده،و واقع شکمی های اندام پشت   

 

 به کلیه سرطان انواع دیگر. است کلیوی سلول کارسینوم کلیه سرطان نوع ترین شایع بزرگساالن، در

 بسیار ویلمز تومور نام به کلیه سرطان نوع یک به ابتال احتمال تر، جوان کودکان در. دهد می رخ ندرت

.باشد می شایع  

. نیست مشخص هنوز آن دلیل اما است افزایش حال در کلیه سرطان به مبتال افراد تعداد رسد می نظر به 

. شوند می داده تشخیص دیگر ی ها بیماری شناسایی مراحل طول در کلیه های سرطان از بسیاری

کامپیوتری توموگرافی مانند برداری تصویر های تکنیک  

 (CT) 

شود کلیه بهترسرطان  کشف به منجر است ممکن که ، شود می استفاده موارد اغلب در   
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 عالئم

 و عالئم بعد، مراحل در. شود می اولیه مراحل در عالئم یا و بروزنشانه باعث ندرت به کلیه سرطان

باشد زیر موارد شامل است ممکن کلیه سرطان های نشانه  

 

باشد کوال میوه برنگ  یا و قرمز صورتی، است ممکن ادرار،که در خون  

طوالنی مدت به ها ندهد زیر در مستقیما, درد کمر  

وزن کاهش  

 خستگی

متناوب تب  

 عوامل

 برخی که زمانی دانند می پزشکان. شود می کلیوی سلول کارسینوم به منجر چیزی چه که نیست مشخص

 DNAاز

 سلول سریع وتقسیم رشد باعث جهش این. شود می آغاز کلیه سرطان کند می پیدا  جهش کلیه های سلول 

.شود می ها  

. یابد گسترش کلیه از فراتر تواند می که گردد می تومور به منجر طبیعی غیر های ولسل شدن جمع

(متاستاز)یابند گسترش بدن دیگر نقاط به و شوند تجزیه توانند می ها سلول از برخی  
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خطرناک عوامل  

از عبارتند دهد افزایش را کلیه سرطان به ابتال خطر تواند می که عوامل  

 

یابد می نیزافزایش کلیه سرطان به ابتال خطر سن افزایش با. سن  

باشند می کلیه سرطان به ابتال معرض در بیشتر مردان. جنسیت  

 کلیه سرطان به ابتال معرض در سیگاری غیر افراد از بیشتر کشند می سیگار که کسانی. کشیدن سیگار

یابد می کاهش ترک از بعد ابتال خطر. باشند می  

باشند می کلیه سرطان به ابتال معرض در دارند متوسط وزن که رادیاف از بیشتر چاق افراد. چاقی  

(هایپرتنشن) باال خون فشار  

نسوز پنبه مانند. کار محل در شیمیایی مواد از استفاده  

شوند می دیالیز کلیوی مزمن نارسایی درمان برای مدت طوالنی که افرادی. کلیه نارسایی درمان  

به مبتال افراد   

Von Hippel-Lindau .  

 از برخی در جمله از ،. دارند را تومور از مختلفی انواع به ابتال احتمال ارثی اختالل این به مبتال افراد

شود می شاملش نیز کلیه سرطان موارد،  
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 چند یا یک بروز احتمال افزایش باعث ارثی، بیماری این داشتن. کلیوی سلول ارثی کارسینوم پاپیالری

شود می کلیه سرطان  

راحیج عمل  

 استفاده مورد جراحی های روش. میشود محسوب اولیه درمان جز کلیه سرطانهای اکثر برای جراحی

از عبارتند کلیه سرطان درمان برای  

 غدد و سالم بافت مرز کلیه، حذف شامل نفرکتومی رادیکال(. نفرکتومی) دیده آسیب کلیه بردن بین از

. باشد می مجاور لنفاوی  

 که معنی این به بازباشد، جراحی عمل یک تواند می نفرکتومی. شود برداشته است ممکن نیز آدرنال غده

. کند می ایجاد کلیه به دسترسی برای بزرگ برش یک جراح  

 فیلمبرداری دوربین یک دادن قرار برای, گیرد انجام الپاروسکوپی بصورت تواند می نفرکتومی یا

.شود می ایجاد ککوچ برش چند کوچک بسیار جراحی ابزارهای و کوچک  

بپردازد نفرکتومی انجام به ویدئویی مانیتور در میتواند جراح   

 جراح شود، می نامیده نیز جزئی نفرکتومی روش، این(.  جزئی نفرون جراحی) کلیه از تومور برداشتن

 بر کلیه کل برداشتن جای به را است، کرده احاطه را آن که سالم بافت از کوچک حاشیه یک و تومور

. گیرد انجام الپاروسکوپی بصورت است ممکن یا باز،و روش یک تواند می جزئی نفرکتومی. دارد می

 یک دارای فقط بیمار که یازمانی و کوچک کلیه سرطان برای ای گزینه است ممکن جزئی نفرکتومی

. باشد است کلیه  
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 از. شود می داده ترجیح رادیکال نفرکتومی از بیش کلی طور به باشد پذیر امکان جزئی نفرکتومی وقتی

 مانند بعدی عوارض به ابتال خطر تواند می است پذیر امکان که اندازه همان به کلیه بافت حفظ که آنجا

دهد کاهش را دیالیز به نیاز و کلیه های بیماری  

 خواهد آن مرحله و بیمار سرطان نوع اساس بر کند می توصیه پزشک که جراحی عمل نوع

کرد بیان را عفونت و خونریزی توان یم جراحی ازخطرات.بود  
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 سرطان کبد 

  این سرطان هم از علل بروز نوروپاتی است

 كبد در. گیرد مي منشأ كبد  بافت از  كه(  سرطاني)  بدخیم تومور  یك از  است  عبارت كبد  سرطان

. اند یافته  گسترش كبد  به  گرفته منشأ دیگر  نقاط از  كه شوند مي  یافت نیز  هایي سرطان  

 در  سرطان  این. دهد مي  رخ كبد سیروز  مثل كبد در  اي زمینه  بیماري  یك با  ارتباط در معموالا  كبد  سرطان

  است تر شایع  مردان در اما آید، مي وجود  به  جنس دو هر

  شایع  عالیم    

   راست  سمت در  باالیي  قسمت در  سفت  توده  یك وجود

   توجیه  بدون  اشتهایي بي و  وزن  كاهش

   پوست و ها چشم  زردي ندرتاا 

باشد  شده  كشیدگي دچار  ماهیچه انگار  كه  است  حالتي  شبیه  كه  شكم در  ناراحتي  احساس  

(سردرد و  لرزش ، گرسنگي ، تعریق ، ضعف)  قندخون  افتادن  پایین  

   تب

   طحال  شدن  بزرگ ؛ شكم در  مایع وجود

جاها سایر و  گوارشي  خونریزي  به  شدن مستعد  
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  علل    

 سیروز دچار  آن از  قبل از دارند كبد  سرطان  كه  بیماراني% 02 حدود در. كبد در  قبل از سیروز وجود

اند بوده  

 

B یا C هپاتیت  عفونت  

  آهسته  هاي ویروس با  احتمالي  عفونت

خطر  دهنده  افزایش  عوامل      

   بودن  الكلي ؛ هپاتیت  سابقه

( حاملگي ضد)  خانواده  تنظیم  هاي قرص  مصرف  

   عضالت  حجم بر  افزودن  براي  ورزشكاران از  بعضي  توسط  آنابولیك  استروییدهاي از  استفاده

  است  شایع  شرقي جنوب  آسیاي و  جنوبي  آفریقاي در خصوصاا  كبد  سرطان.  جغرافیایي  خاص  مناطق

  پیشگیري    

ننوشید  عنوان  هیچ  به  الكل  

باشد  كننده كمك  است  ممكن   هپاتیت  علیه  واكسیناسیون   

 یا سیروز  كه  كساني) خطر  معرض در افراد در  سرطان  این وجود  بررسي  جهت  آزمایشاتي  منظم  انجام

(دارند  فعال  مزمن  هپاتیت  
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انتظار مورد  عواقب     

  زنده  جراحي از  پس  سال 0 تا  بیماران از  كمي تعداد تنها.  است  العالج حاضر  حال در  بیماري  این

  بدون  كه اند بوده مورد  چندین  حال  به تا  البته و نمود  كنترل یا داد  تخفیف  توان مي را  عالیم اما. مانند مي

اند یافته بهبود  مشخص  دلیل  

  هاي درمان  كه رود مي امید  بنابراین دارند،  ادامه  سرطان  این  درمان و  علل  زمینه در  علمي  تحقیقات

كرد  معالجه را  سرطان  این  بتوان نهایتاا  و شوند  ابداع  مؤثرتري  

  احتمالي  عوارض    

كبد  نارسایي   

ها استخوان و  كلیوي فوق غدد ها، ریه خصوصاا  اعضا، سایر  به  سرطان  گسترش  

  درمان    

  كلي  اصول   

 كبد،  اسكن  تي سي   هپاتیت  ژن آنتي و كبد كار نظر از  خون  آزمایش از عبارتند  تشخیصي  بررسي

  ماده  تزریق با ها رگ از  عكسبرداري) كبد  هاي رگ از  آنژیوگرافي ، شكم از  عكسبرداري ، سونوگرافي

كبد از  برداري نمونه و(  ایكس  اشعه  تاباندن و  حاجب   

  موفقیت با  توان مي را كبد  هاي سرطان از% 00 تنها. تومور  برداشتن  براي  جراحي ، امكان  صورت در

  است  شایع  سرطان عود اما ، است  بوده آمیز موفقیت  بیماران از  تعدادي در كبد پیوند.  برداشت
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   العالج  بیماري  این با  آمدن كنار  براي  مشاوره یا  درماني  روان

یابد  ادامه آنجا در  وي  درمان و  بستري  نگهداري مركز  یك در بیمار شود  الزم نهایتاا   است  ممكن  
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 مالنوما

 مالنوما از سرطانهای عامل نوروپاتی است

 سرطان و بازال سلول سرطان ترین رایج از نوع دو. است  سرطان  شکل ترین رایج پوست سرطان

.شود می تشکیل  بازوها و دستها گردن، صورت، سر، روی بر معموال آنها. است سنگفرشی سلول  

است شایع کمتر اما تر خطرناک مالنوم، پوست، سرطان از دیگری نوع   

 سرطانی، پیش ضایعات. کند می بروز سرطانی پیش ضایعات با ابتدا در و است نوع چند پوست سرطان

.شوند می سرطانی زمان گذشت با ولی نیستند سرطانی که هستند ای پوستی ضایعات  

 02  

شوند می دچار پوست سرطان به دارند سال 50 باالی که پوستانی سفید درصد 02-  

 و شده داده تشخیص زود اگر پوست سرطان زیرا. بشناسید را پوست سرطان ی دهنده هشدار معالئ

است عالج قابل شود درمان  

(کراتوزیس اکتینیک) آفتاب اثر در پوست شدن شاخی   

 ایجاد خورشید نور با طوالنی تماس اثر در و دارند ریزی پوسته که هستند کوچکی پوستی مایعات

. شوند می ایجاد دستها گردن، سر، در بیشتر و شوند می  

 اولین پوستی ضایعات این است ممکن. شوند ایجاد نیز بدن دیگر نواحی در ضایعات این است ممکن

. باشند پوست سرطان های نشانه  
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کند بروز نیز جوانتر افراد در است ممکن اما شود می ظاهر سالگی 02 از بعد معموال ضایعه این شاخی  

 سبز یا آبی آنها چشم رنگ که افرادی یا دارند رنگ قرمز موهای که افرادی بلوند، پوست، سفید افراد

.هستند خطر معرض در بیشتر است  

 توصیه پوست، سنگفرشی سلول سرطان به آنها پیشرفت کردن متوقف برای ضایعات، زودرس درمان 

شود می  

لب شاخی التهاب  

 ظاهر پایینی لب در معموال که است سرطانی یشپ ضایعه یک نیز لب شاخی التهاب قبلی ضایعه مانند

 که عالئمی. کنند بروز است ممکن لب ترک یا لب پایدار خشکی دار، پوسته ضایعات لبها، در. شود می

 لب خطوط شدن برجسته یا پوست و لب بین مرز رفتن بین از لب، تورم شامل دارند کمتری شیوع

.هستند  

شود تبدیل سنگفرشی سلول مهاجم سرطان به است مکنم نشود درمان اگر لب،  شاخی التهاب   

پوستی شاخک  

 سطح در رنگ قرمز پایه یک از که است شکل مخروطی برامدگی یک شکل به پوستی ضایعه این

 شده تشکیل( ناخن ی دهنده تشکیل ی ماده همان) کراتین از ضایعه این. کند می رشد خارج به رو پوست

.هستند میلیمتر چند آنها بیشتر اما است متفاوت بسیار تضایعا این ی اندازه و شکل. است  

 سفید در ضایعات این. شود می ایجاد ضایعات این ی پایه در اغلب پوست سنگفرشی سلول بدخیمی 

شود می دیده دارند را آفتاب با زیاد مواجهه سابقه که مسنی پوستان  
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 غیر خالهای اما. شوند می بدخیم آنها از  کمی بسیار تعداد تنها و است خیم خوش ضایعه یک معمولی خال

.شوند تبدیل مالنوما نام به پوست سرطان نوعی به توانند می زمان گذشت با معمولی  

 مرور به و باشند مسطح ابتدا در است ممکن یا و باشند برجسته یا صاف است ممکن معمولی خالهای 

.شوند برجسته زمان  

 شکل بیضی یا گرد معمولی های خال. است صاف هم رجستهب خالهای سطح حتی طبیعی حالت در اما 

(. مداد یک ته از کوچکتر)  دارند کوچکی ی اندازه و هستند  

 معمول غیر بالغ افراد در طبیعی خال تشکیل و گیرند می شکل جوانی و بلوغ اوایل در خالها این بیشتر

 است

(دیسپالستیک) معمولی غیر خال   

 با که بدن از نواحی در توانند می خالها این. شوند سرطان به تبدیل توانند می اام نیستند سرطانی خالها این

.شوند تشکیل بدن دیگر نواحی در یا و دارند مواجهه آفتاب  

 شکل بیشتر همچنین(. کمتر یا میلیمتر 5 معادل اینچ چهارم یک حدود عرض) هستند بزرگتر خالها این 

.دارد شده محو حالت یا است نامنظم آنها حاشیه و دارند نامنظم  

 رنگ. باشد صاف یا ناصاف است ممکن نیز آنها سطح و باشند برجسته یا صاف است ممکن خالها این 

باشد ای قهوه یا برنزه قرمز، صورتی، مثال رنگ چند از مخلوطی و نباشد یکدست است ممکن خالها این  

بدانید را پیشگیری الفبای  
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 یک ته از آن ی اندازه باشد، متفاوت خالها سایر با که لکی یا خال. دهستن هم شبیه فرد یک بدن خالهای

 تواند می چون شود معاینه پزشک توسط باید باشد داشته را بدخیمی خصوصیات یا و باشد بزرگتر مداد

. باشد بدخیم  

 آنها یدبا کنید می معاینه را خود خالهای وقتی که است مهمی نکات شامل شود می گفته ادامه در که نکاتی

باشید داشته نظر در را  

تقارن عدم  

. هستند متقارن طبیعی خالهای. نیست مشابه آن دیگر نیم با خال ی نیمه که است معنی این به تقارن عدم

 خال ی نیمه دو و بگیرید نظر در خال وسط در را فرضی خط یک کنید می چک را ها لک یا خالها وقتی

کنید مراجعه پزشک به معاینه برای نداشتند مشابهت یکدیگر با اگر. کنید مقایسه یکدیگر با را  

 حاشیه

 کنید مراجعه پزشک به نیز داشت نامنظم شکل یا بود شده محو یا بود ناهموار و ناصاف خال حاشیه اگر

دارند نامنظم های حاشیه مالنوما نام به پوست سرطان نوعی پوستی ضایعات زیرا  

 رنگ-

 سفید ،آبی، سیاه برنزه، ای، قهوه مانند دیگری رنگ آن آن از بخشی در و ندارد یکنواخت رنگ که خالی

 قسمتها برخی در که خالی. دارد رنگ یک معموال طبیعی خال. است مشکوک شود می دیده قرمز یا

شود معاینه پزشک توسط باید است تر تیره دیگر قسمتهای در و روشنتر  
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 اندازه

هستند میلیمتر 5 از کوچکتر معموال خیم خوش خالهای. است کمشکو باشد مداد ته از بزرگتر که خالی  

 برامدگی 

 بدخیم ضایعات. کنید مراجعه پزشک به شد بلندتر پوست سطح از یا شد برامده خال از قسمتی اگر

.یابد می افزایش ارتفاعشان و شوند می بزرگ سرعت به اغلب مالنوما  

 یا شود دار خارش بدهد، رنگ تغییر شود چروکیده ای بزرگ کند، تغییر سرعت به اش اندازه که خالی 

شود معاینه باید باشد داشته خونریزی  

خالها بررسی برای نکاتی   

 ضایعات بروز شایع محل. کنید چک است مرطوب که زمانی و گرفتن دوش از پس را خود پوست

. است ساق و ران پایین در در زنان در و تنه پشت ناحیه مردان در مالنوما  

 چک مشکوک خالهای و ها لکه یافتن برای را بدن ی همه بار یک ماهی و نکنید اکتفا محلها این به اما

.نکنید فراموش نیز را پنهان نواحی و کنید شروع سر از. کنید  

. شوند فراموش نباید زانوها پشت و پاها کف ران، کشاله پا، و دست انگشتان الی به ال مانند قسمتهایی 

. کنید چک نیز را گردن و سر پوست  

 استفاده شوند نمی دیده که قسمتهایی کردن چک برای خانواده اعضای از یکی کمک از یا آینه از توانید می

 کنید
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 هستید باردار هستید، نوجوان اگر. بفهمید بتوانید آینده در آنها تغییرات تا بگیرید عکس خالها از توانید می

 هورمونی تغییرات زمانها این در چون باشید داشته لکها و خالها به بیشتری توجه هستید یائسگی حوالی یا

دهند می رخ بدن در  

پوست سرطانهای درمان  

 امید تواند می زودرس تشخیص. دارد مشکلی و سخت درمان باشد، پیشرفته مراحل در اگر بدخیم مالنوم

.دهد افزایش را زندگی به  

 هستند سنگفرشی سلول سرطان و ای پایه سلول رطانس شامل مالنوما از غیر پوست سرطان انواع بقیه 

. هستند پذیر درمان کامال  شوند درمان و شده داده تشخیص زود که صورتی در و هستند شایع نیز  

 یک سالی حداقل باید و شود بیماری دچار دوباره است ممکن بوده پوست سرطان به مبتال قبال که فردی

کند مراجعه معاینه برای بار  

امالنوم  

 به پوست  بدخیمی از نوع این. شود می شروع خال یک از معموال که است پوست سرطان نوعی مالنوما

. باشد کشنده تواند می و است آن نوع ترین خطرناک اما نیست شایع دیگر انواع ی اندازه  

 نظر زا شما پوست در ای لکه یا خال اگر. است ها لکه یا خال شکل در تغییر شامل آن احتمالی عالئم

 تقارن، عدم رنگ، یک از بیش داشتن صورت در یا داشت تغییراتی ها حاشیه یا رنگ شکل، اندازه،

کنید مراجعه پزشک به حتما خونریزی یا ترشح خارش،  
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سنگفرشی سلول سرطان  

 صورت به است ممکن بدخیمی نوع این. شوند می بدخیم پوست سنگفرشی سلولهای بیماری این در

 ترشح یا خونریزی است ممکن و کند می رشد که کند تظاهر داری پوسته و رنگ مزقر نرم، برامدگی

.شود نمی خوب که کند بروز زخم یک صورت به است ممکن یا باشدو داشته  

 را آفتاب با مواجهه بیشترین که بدن از مناطقی و تحتانی لب گوشها، پیشانی، بینی، در اوقات بیشتر 

.شود می ایجاد دارند  

 اگر اما. است پذیر درمان خوبی به شود درمان و شده داده تشخیص زود که صورتی در بدخیمی نوع این 

دارد بستگی بیماری پیشرفت میزان به درمان باشد کرده پیشرفت تشخیص زمان در  

ای پایه سلول سرطان   

 درمان قابل و شایعترین پوست، بدخیمی نوع این. شوند می بدخیم پوست ای پایه سلولهای بیماری این در

. کند می پیشرفت کندی به بیماری این زیرا است پوست سرطان نوع ترین  

 سفید گرد، ضایعه یک شکل به است ممکن باشند داشته مختلفی شکلهای است ممکن سرطانی ضایعات

 آن در هم کوچکی عروق اغلب که باشد چربی از پر برامدگی صورت به یا و شکل مروارید و رنگ

.شود ایجاد صورت یا گردن گوشها، در تواند می ایعهض. شود می دیده  

 یا تنه پشت در که باشند ای قهوه یا صورتی دار، پوسته صاف، صورت به پوستی ضایعات است ممکن 

شوند می ایجاد سینه روی  

 آفتاب با معمول میزان به که افرادی در اما است پوست سرطان ایجاد عامل بزرگترین آفتاب با مواجهه

  شوند می پوست سرطان دچار و داشته مواجهه
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 ابتال در است ممکن ژنتیکی و وراثتی ویژگیهای حتی و پرتودرمانی زیانبار، محیطی عوامل با مواجهه 

 پوست کننده برنزه دستگاههای از استفاده و طوالنی های گرفتن آفتاب حتی. باشند داشته نقش ی بیمار به

 این ولی شود مبتال پوست سرطان به است ممکن  فردی هر هچ اگر. شود می پوست به آسیب موجب نیز

هستند بیشتری خطر معرض در افراد  

است روشن آنها چشم رنگ یا دارند سفید پوست که افرادی *  

دارند نامنظم اشکال با و بزرگ خالهای زیادی تعداد که افرادی *  

اند داشته پوست سرطان ی سابقه افرادی یا فرد آنها خانواده در که افرادی *  

دارند شدید سوختگی آفتاب سابقه یا آفتاب شدید نور با طوالنی مواجهه سابقه *  

* دارند آفتاب تابش سال بیشتر و دارند زیاد ارتفاع که مکانهایی در زندگی  

اند شده درمانی پرتو علتی به که افرادی *  
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 سرطان پانکراس 

 این سرطان از علل نوروپاتی است

 

 این به ابتال موارد از نیمی از بیش و است شایع مسن افراد بین در بیشتر( لوزالمعده) پانکراس سرطان

 شایع چندان سال ۰۱ زیر افراد بین در سرطان این. هستند باال به سال ۵۲ افراد به مربوط سرطان

باشد می میزان یک به زنان و مردان لوزالمعده سرطان شیوع.  نیست  

 و ندارد همراه به را عالئمی هیچ عموماا  پانکراس در تومور وجود لوزالمعده، سرطان اولیه سطوح در

هستند زیر موارد شامل اغلب پانکراس سرطان عالئم اولین. است دشوار آن تشخیص نتیجه در  

شکم یا کمر ناحیه در درد  

غیرمنتظره وزن کاهش  

(ها چشم سفید های قسمت و پوست شدن زرد) یرقان  

 پانکراس سرطان از ناشی عموماا  و شود می ظاهر زیادی های بیماری با عالیم این که است ذکر شایان

 خود شکپز با باید شوند، ظاهر ناگهانی عالئم که صورتی در یا نگرانی، صورت در حال، این با. نیستند

بگیرید تماس  

 

 

 

www.takbook.com



 Page 79 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

ها نشانه و عالئم  

 

 پانکراس سرطان عالئم.شوند می عالئمی آمدن بوجود باعث ندرت به اولیه مراحل در لوزالمعده سرطان

 شود، می سرطان دچار که هایی قسمت. گیرد می قرار تأثیر تحت را قسمت کدام که دارد بستگی آن به

از عبارتست  

 

 تا کنند می تجزیه را غذا ها آنزیم این.کند می تولید را گوارشی های آنزیم( زری برون) اگزوکرین پانکراس

شود جذب بدن توسط  

 سطوح که شود می انسولین شامل که کنند می ایجاد را ها هورمون که( ریز درون) آندوکرین پانکراس

دارد می نگه ثابت را خون شکر  

 زیر قرار از آن رایج عالئم سه و افتد می فاقات اگزوکرین پانکراس در لوزالمعده سرطان موارد اغلب

 هستند

 

شکم یا کمر ناحیه در درد  

 یرقان

وزن کاهش  

www.takbook.com



 Page 80 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

 با. نیستند سرطان از ناشی عموماا  و شود می ظاهر زیادی های بیماری با عالئم این که است ذکر شایان

 تماس خود زشکپ با باید شوند، ظاهر ناگهانی عالئم که صورتی در یا نگرانی، صورت در حال، این

 بگیرید

 علت

 این آمدن بوجود برای خطر عوامل اما چیست، پانکراس سرطان علت که نیست مشخص کامل طور به

 سرطان به ابتال احتمال زیر موارد در گرفت، صورت مطالعات طبق بر. اند شده مشخص بیماری

کند می پیدا افزایش لوزالمعده  

 

است مرتبط سیگار کشیدن به نسرطا موارد از درصد ۱% دخانیات استعمال  

 چاقی

منظم صورت به نکردن ورزش  

کم سبزیجات و میوه خوردن  

ازچربی سرشار غذاهای خوردن  

الکلی های نوشیدنی مصرف  

دیابت به ابتال  

شیمیایی مواد و ها کش آفت با کردن کار  
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شدید پانکراس التهاب داشتن  

کبد شدید دیدگی آسیب  

است مرتبط سرطان نوع این به که مشخصی ژنتیکی اختالالت یا ادهخانو اعضای بین در سرطان سابقه  

دهد می قرار تأثیر تحت را سال ۰۱ تا ۲۱ بین افراد عمدتا سرطان این  

 باعث ندرت به خود اولیه سطوح در سرطان این. باشد نمی پذیر امکان سادگی به پانکراس سرطان رمان

  باشد، نرسیده پیشرفته مرحله به سرطان که زمانی تا اغلب بنابراین شود، می عالمتی آمدن بوجود

 سرطان درمان باشد، بزرگ تومور که صورتی در. شود نمی داده تشخیص و داشت نخواهد الیمیع

بود خواهد دشوارتر لوزالمعده  

 محل و نوع به شما درمان است، مبتال پانکراس سرطان به بیمار که شود مشخص که صورتی در

 درمان در نیز شخصی های اولویت و سالمتی وضعیت سن،. دارد بستگی آن تپیشرف میزان و سرطان

شوند می گرفته نظر در شما  

 

 نباشد، پذیر امکان کار این که صورتی در. است سرطانی های سلول و تومور کامل حذف هدف، اولین

دارد تمرکز بدن به بیشتر آسیب و تومور رشد از جلوگیری بر درمان  
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هستند زیر قرار از پانکراس سرطان درمان ایبر اصلی روش سه  

 جراحی

 عدم یا انجام سرطان دقیق محل. شود می توصیه جراحی شود، پانکراس به محدود تومور که صورتی در

 باشد، داشته قرار پانکراس گردنه و  رأس در تومور که صورتی در. کند می مشخص را جراحی انجام

.گیرد می ورتص دارد، نام ویپل جراحی عمل که روشی  

 پایینی نیمه که آن بدنه از درصد ۰۱ حدود در و پانکراس( رأس) اول بخش جراحی، عمل این در 

 جراحی، این شده اصالح روش در. شود می آورده بیرون هستند، روده اول بخش و صفراوی مجرای

شود می خارج نیز معده از بخشی  

 

 جراحی، از پس. است مدت طوالنی لوزالمعده نسرطا تومور کردن جدا جراحی از پس بهبودی فرآیند

دهد می افزایش شدیداا  را شما درمان احتمال که شود می تجویز ماهه شش درمانی شیمی دوره یک احتماالا   

 

درمانی شیمی  

 از درمانی، شیمی در. کند می استفاده درمانی شیمی روش از درمان برای پزشک موارد، از بعضی در

شود می استفاده سرطانی های سلول بیشتر رشد از جلوگیری به کمک برای سرطان برنده بین از داروهای  
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 پرتودرمانی

 برای باید دیگری درمانی های روش کرد، پیدا گسترش پانکراس از خارج به سرطان وقتی حال، این با

 رتوهایپ و ایکس اشعه پرتوهای از استفاده با پرتودرمانی روش در. گیرد قرار استفاده مورد درمان

شوند می کشته سرطانی های سلول دیگر پرانرژی  

 

 دو به دیگر انواع که حالی در دارند، نیاز درمانی روش یک به تنها پانکراس سرطان انواع از برخی

هستند نیازمند درمانی روش سه از ترکیبی یا روش  

 

 عوارض

آیند می بوجود زیر عوارض لوزالمعده، سرطان پیشرفت با  

 یرقان

. شود می یرقان به فرد ابتال موجب شود می کبد صفراوی مجرای انسداد باعث که پانکراسی سرطان 

 رنگ شدن تیره همچنین و است چشم رنگ سفید قسمت و پوست رنگ شدن زرد شامل بیماری این عالئم

باشد می مدفوع شدن کمرنگ و ادرار  
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 نگه باز را آن تا گیرد قرار فراویص مجرای داخل پالستیکی یا فلزی لوله یک که کند می توصیه پزشک

 به روده به کبد از صفرا کردن پیدا جریان برای جدید راه یک ایجاد برای موارد، از بعضی در. دارد

است نیاز پس بای  

 

 درد

 شدید تواند می که آورد می بوجود را دردی و کند می وارد فشار شکم های عصب بر رشد به رو تومور

. باشد  

 لوزالمعده سرطان درمانی پرتو. کنید احساس را کمتری درد تا کنند می کمک شما به مسکن داروهای

شود می شما درد تسکین باعث کار این و شود می تومور رشد موقتی توقف باعث  

 

 درد که شود می تزریق ها عصب به الکل آن در که کند می توصیه را روشی پزشک شدید، موارد در

شود می مغز به ها عصب از درد های سیگنال ارسال توقف باعث روش نای. کند می کنترل را شکم داخل  

 

روده انسداد  

 ارسال جریان انسداد باعث کند وارد فشار آن به یا کند پیدا سرایت کوچک روده به که پانکراسی سرطان

شود می شما های روده به معده از شده هضم غذای  
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وزن کاهش  

 خود خودی به سرطان. شود می لوزالمعده سرطان به مبتال دافرا در وزن کاهش باعث مختلفی عوامل

 معده بر که توموری یا سرطان درمان های روش از ناشی استفراغ و تهوع. شود می وزن کاهش باعث

کند، می وارد فشار  

 مشکل به غذا از مغذی مواد جذب در شما بدن یا. بگیرد صورت سختی به خوردن غذا که شود می باعث 

 آنزیم های مکمل حالت این در. کند نمی تولید کافی گوارشی های شیره پانکراس زیرا خورد، برمی

. شود می توصیه هضم به کمک برای پانکراس  

  محیطی در غذایی های وعده خوردن و ممکن شکل هر به بیشتر های کالری کردن اضافه با کنید سعی

کنید حفظ را خود وزن ، آرام و شاداب  
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 لنفوم هوچکین

 این سرطان از علل بروز نوروپاتی است

 سرطانی از لنفوم. باشد می لنفاوی تمسیس سرطان شود می نامیده نیز هوچکین بیماری که هوچکین لنفوم

.آید می وجود به لنفوسیت نام به خون سفید های سلول از نوعی شدن  

هستند بدن ایمنی های سلول از ها لنفوسیت   

 های ارگان لنفاوی غدد. ست آنها ی کننده متصل عروق و لنفاوی غدد از ای شبکه شامل لنفاوی سیستم

.کنند می ذخیره خود در را ها نفوسیتل که هستند شکلی لوبیایی و کوچک  

 می حمل را ها لنفوسیت که باشند می لنفاوی مایع حاوی و بوده خونی عروق مشابه نیز لنفاوی عروق 

 کند

 لنفاوی غدد در تومور این اغلب. شود می تشکیل لنفاوی غدد در سرطانی تومور یک هوچکین لنفوم در

.شود می ایجاد سینه یا گردن  

 استخوان مغز یا طحال کبد، مانند دیگر دورتر نقاط آن از پس و مجاور لنفاوی غدد ابتدا در تومور این 

. کند می درگیر را  

. دهد قرار تاثیر تحت را ها عفونت با مقابله برای بدن قابلیت تواند می تومور این پیشرفت صورت در

است ناشناخته هوچکین بیماری عامل موارد اکثر در  
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 این به مبتال بیماران از% 50 حدود. هاست سرطان پذیرترین درمان از هوچکین لنفوم خوشبختانه

 سال 12 باالی عمر طول شوند می درمان که افرادی از% 02 باالی. باشند می معالجه قابل بیماری

 دارند

 

هوچکین لنفوم عالئم  

 این. شوند می داده خیصتش گردنی درد بدون و متورم لنفاوی ی غده با بیماری این به مبتال افراد اغلب 

شود دیده ران ی کشاله یا بغل زیر ی ناحیه در است ممکن متورم ی غده  

 ناراحتی سرفه، مانند عالئمی تواند می که شود می شناسایی سینه درقفسه ای توده افراد از برخی در

 بیماران در تاس ممکن نیز شبانه تعریق و وزن کاهش تب، نظیر عالئمی. کند ایجاد تنفس تنگی یا سینه

شود دیده  

 متخصص پزشک به بعدی اقدامات برای را ،بیمار شود هوچکین بیماری به مشکوک  پزشک اگر

کند می  ارجاع(  انکولوژیست) سرطان    

  

هوچکین لنفوم تشخیص  

 لنفاوی ی غده از بیوپسی برای جراحی باشد هوچکین لنفوم داشتن به مشکوک فرد اگر: بافت از بیوپسی

.شود می انجام وا متورم  
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 در را آن متورم لنفاوی ی غده کردن خارج از پش. شود می انجام جراحی روز در معموال بیوپسی این 

کنند می بررسی میکروسکوپ زیر  

 از بیوپسی باشد پیشرفته هوچکین لنفوم داشتن به مشکوک فرد که صورتی در: استخوان مغز از بیوپسی

. شود می درخواست نیز استخوان مغز  

 بیوپسی این نیز طبیعی غیر خون آزمایش و شبانه تعریق وزن، کاهش تب، داشتن صورت در همچنین

.شود می انجام  

 نشان که شود می انجام نه، یا است درگیر فرد استخوان مغز آیا که این کردن مشخص برای آزمایش این 

باشد می هوچکین لنفوم ی پیشرفته ی مرحله ی دهنده  

. باشد می خاصره یا لگن استخوان مغز داخل مایع از ای نمونه کردن خارج شامل ناستخوا مغز بیوپسی

.شود می تجویز فرد برای داروهایی عمل این طی بیمار درد کاهش برای  

کنند می بررسی هوچکین لنفوم داشتن لحاظ از میکروسکوپ زیر در را آن نمونه برداشتن از پس   

 مشابه) کند می تغییراتی درمان ی ناحیه پوست افراد از برخی در درمانی پرتو طی: جانبی عوارض

. شود می برطرف زمان گذشت با تغییرات این(. سوختگی آفتاب  

 پرتو مضرات و مزایا ی درباره باید فرد. باشد تهوع و خستگی شامل تواند می دیگر جانبی عوارض

 عوارض تواند می درمانی انمید ابعاد و درمانی پرتو دوز کاهش. کند مشورت خود پزشک با درمانی

دهد کاهش را آن جانبی  

 پرتو همراه به درمانی شیمی با معموال هوچکین لنفوم 0 یا 1 ی مرحله به مبتال افراد: 0 یا 1 ی مرحله

شوند می درمان تنها درمانی شیمی با موارد برخی در و درمانی   
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 حالتی از کمتر بیماری عود احتمال ودش استفاده درمانی پرتو همراه به درمانی شیمی از که صورتی در

 استفاده اما برود باال است ممکن نیز بیمار بقای احتمال و شود می استفاده درمانی شیمی از فقط که ست

.کرد خواهد زیاد را دیررس جانبی عوارض زمان هم طور به درمانی روش دو این از  

کند مشورت خود پزشک با تواند می فرد روش این مضرات و مزایا ی درباره   

 فرد در درمان بخاطر دیررسی جانبی عوارض دارد احتمال که است این لنفوم بیماری در مهم ی مسئله

.دهد قرار تاثیر تحت را او بقای میزان و شود ایجاد  

 تحت ثانویه های سرطان ایجاد صورت در تا باشد نظر تحت مرتب طور به باید فرد درمان اتمام از پس 

دشو واقع مداوا   

 می درمانی شیمی هوچکین لنفوم 0 و 5 ی مرحله به مبتال افراد درمان ترین شایع: 0 و 5 ی مرحله

 باشد نداده درمانی شیمی به کامل پاسخ یا و باشد بزرگ تشخیص هنگام در تومور که صورتی در. باشد

شود انجام است ممکن نیز درمانی پرتو  

استخوان مغز بنیادی های سلول پیوند : 

شود انجام زیر موارد در است ممکن استخوان مغز پیوند  

کرده عود هوچکین لنفوم  

 از پس شان بیماری که باشد افرادی شامل تواند می که دیگر درمانی های روش به مقاوم هوچکین لنفوم  

است کرده عود درمانی ی دوره یک  
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 شوند، می انجام که بالینی های یشآزما در توانند می هوچکین لنفوم به مبتالیان اکثر: بالینی های آزمایش

.کنند شرکت  

 ترکیب یا و جدید های درمان آمدی کار بررسی برای شده کنترل و دقیق روش یک بالینی آزمایش 

شوند می انجام جهان سراسر در ها آزمایش این. باشد می فعلی های درمان  
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سرطان عوارض چهارم فصل  

 درماتومیوزیت از عوارض سرطان است

 درگیر را بالغین و اطفال میتواند که باشد می اتوایمیون چندارگانی بیماری یک درماتومیوزیت یماریب

.کند  

 ضایعات. شود می دیده پوستی مشخصة های نشانه و ها یافته همراه به التهابی میوپاتی بیماری دراین 

.شود دیده هم آن از بعد یا همراه تواند می گاه ولی میکند تظاهر میوپاتی از زودتر معموالا  پوستی  

 راش شامل پوستی مشخص های یافته. شود می زده تخمین سال یک از بیش بیماران% 05 در زمان این 

. باشد می گوترون عالمت و هلیوتروپ  

 عالمت. است چشم اطراف ناحیه ادم اب همراه یا تنهایی به بنفش به مایل اریتم یک هلیوتروپ راش

 استخوانی های برجستگی روی بر اغلب که باشد می تیره قرمز یا بنفش پالکهای و پاپول شکل به گوترون

 یا کیلودرمیک پوئی نمای مدتی از بعد وگاهی شوند می ظاهر( دست انگشتان مفاصل روی بر بخصوص)

. میکنند پیدا آتروفیک  

 پوئی ،(کوتیکوالر دیستروفی ناخن، اطراف تالنژکتازی) کوتیکوالر تغییرات املش پوستی های یافته سایر

باشد می دار پوسته آلوپسی و آفتاب نور به حساسیت افزایش ای، پروانه اریتم کیلودرما،  

 با همراه اطفال فرم. شود دیده نیز قلبی بندرت و ریوی مفصلی، عالئم است ممکن درماتومیوزیت در

.باشد می واسکولوپاتی  
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 شامل همراه بدخیمی شایعترین. شود دیده بدخیمی با همراه درماتومیوزیت است ممکن بالغین نوع در 

.باشد می زنان تناسلی دستگاه و معده ریه، پستان، کانسر  

 نشان اخیر مطالعات. باشد درماتومیوزیت شروع دنبال به یا همزمان جلوتر، است ممکن بدخیمی شروع 

یابد می کاهش درماتومیوزیت تشخیص از بعد سال 0 بدخیمی یجادا ریسک که میدهد  

تشخیصی ابزارهای  

* عضالنی های آنزیم عیینت  

 (EMG) الکترومیوگرافی*

* عضالنی بیوپسی  

 

 می دیده عضالنی بیوپسی انجام هنگام به عضالنی فیبرهای تخریب ایدیوپاتیک، التهابی های میوپاتی رد

.شود  

 همند بافت از ای الیه) اندومیزیوم التهاب موارد بیشتر در آنکلوزیونی، جسم میوزیت و میوزیت پلی در 

 و ماکروفاژها و گردد می مشاهده( کند می جدا یکدیگر از را فاسیکول یک داخل عضالنی فیبرهای که

 هجوم عضالنی فیبرهای به یا و کنند می احاطه انفرادی صورت به را عضالنی فیبرهای ها، لنفوسیت

برند می . 
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 ها فاسیکول اطراف های دیواره در یا عروقی دور التهابی هجوم یا ارتشاح معموال درماتومیوزیت در

 فیبرهای از گروهی شامل فاسیکول هر و شوند می احاطه میزیوم پری توسط که عضالنی دستجات)

گردد می مشاهده( است عضالنی  

 درمان

* روماتولوژی تخصص فوق نظر طبق دارویی درمان  

* وتراپیفیزی  
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 هیدروسفالی از عوارض سرطان است

 اندازه از بیش ،کوروئید شبکه در شده تولید نخاعی-مغزی مایع که شود می گفته وضعیتی به پزشکی در

شود ها آن حجم افزایش به منجر و گردد انباشته مغز های حفره دیگر و مغزی های بطن در  

 از ناشی تواند می مغز بویژه و یمرکز عصبی سیستم در مایع توسط شده اشغال حجم افزایش این. 

 درون فشار افزایش آن آمد پی و باشد نخاعی-مغزی مایع جذب یا جریان ،تشکیل ،توزیع در اختالل

. است مرگ حتی و مغزی های آسیب و جمجمه  

( جمجمه استخوان درزهای)کرانیکال سوتورهای بازبودن خاطر به سال دو زیر کودکان در هیدروسفالی

 نمود حافظه و رفتن راه در اختالل با ساالن بزرگ در ولی شده جمجمه غیرطبیعی شدن بزرگ منجربه

. میابد  

 مادرزادی( سیلویوس)مغزی مجرای در تنگی مادرزادی ناهنجاری بعلت بیشتر کودکان در هیدروسفالی

. آید می پدید بطنی داخل نوزادی عفونت و خونریزی یا  

 موارد در و سوتورها شدن جدا و جمجمه های استخوان شدن نازک با همراه سر باالی شدن بزرگ

شود می دیده ،کودک رفتن راه و تعادل در مشکل و ها چشم حرکت در اختالل و اپتیک آتروفی تر پیشرفته  

 یا سر دور اندازه در سریع افزایش صورت به شیرخواران در است متفاوت مختلف سنین در عالئم

. شدبا سر اندازه طبیعی غیر شدن بزرگ  

 ،پاپی ادم ،تهوع ،استفراغ ،سردرد مانند جمجمه درون فشار افزایش عالیم شامل بالغین و کودکان در

 ،حافظه کاهش ،شناخت در اختالل هماهنگی عدم ،تعادل در اختالل ،پایین به ها چشم انحراف

.باشد می کما یا و آلودگی خواب  
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 بیشتر بطنی حاد نوع گشادی و دیالتاسیون. ابدمی تفاوت شدن مزمن با هیدروسفالی در بالینی عالئم 

.دهد می نشان ای جمجمه درون فشار افزایش عالئم و غیراختصاصی عالئم با خودرا  

است ویژگی سه شامل بیشتر هیدروسفالی اتیولوژی  

 

 دیده کودکان در بیشتر که هیپرپروداکتیو نام با(: مغز لیکور)نخاعی-مغزی مایع اندازه از بیش تولید

است کوروئید شبکه در پاپیلوم یا و کارسینوم وجود ،دلیل بیشترین و شود می . 

( چهار و سه بطن بین)سیلویوس مجرای یا کانال شدن بسته بدلیل بیشتر: مایع گردش مسیر در انسداد

شود می دیده بیشتر ،نوزادان در و داده رخ  

مایع بازجذب قدرت و سرعت کاهش  

 و آراکنوئید ساب ناحیه   در نخاعی-مغزی مایع جریان بودن بسته: دیانسدا غیر یا مرتبط هیدروسفالی

است آن آمد پی نخاع و مغز دراطراف فشار افزایش و مغز های بطن همه شدن بزرگ . 

 چهار و سه بطن بین سیلویوس مجرای یا( آکوداکت)کانال شدن بسته: مرتبط غیر یا انسدادی هیدروسفالی

شود می شناخته غیرمرتبط نام با ،شود می قطع بطنی نبی ارتباط آن در چون و است مغز  
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ض سرطان استهیپرکلسمی از عوار  

  است پیشرفته هاي سرطان در كشنده بالقوه و شایع عوارض از یكي هیپركلسمي

. دهد مي رخ ها سرطان موارد%  02-12 در و  

.دهد مي رخ متاستاز از ناشي و استخواني سیستم تخریب اثر بر هیپركلسمي موارد، برخي در  

 دفع كاهش همچنین و خون به كلسیم سازي آزاد افزایش باعث استخوان، بر تاثیر با كه كنند مي ترشح

.شود مي كلسیم كلیوي  

 از ناشي عالئم سرطان، شدن پیشرفته با و بتدریج اما است عالمت بي بیماران، در هیپركلسمي ابتدا در 

شود مي سختتر آن درمان هم، نسبت همین به شودو مي شدیدتر هیپركلسمي  

 طلبد مي كلینیكي ظن   هیپركلسمي، تشخیص و كشف اینبر بنا هستند اختصاصي غیر هیپركلسمي، عالئم

.رسید تشخیص به آزمایشات انجام با بتوان  تا  

.دارد آن افزایش شدت و خون كلسیم سطح به بستگي عالئم شدت   

 درد عضالني، كرامپ چون عالئمي بدخیمي، به مبتال بیماران در كلسیم سطح سریع رشد به توجه با 

 هیپرپاراتیروئیدیسم زمینه در مزمن هیپركلسمي به مبتال افراد در كه معده زخم و حاد پانكراتیت شكم،

هستند نادر بدخیمي زمینه در هیپركلسمي به مبتالیان در شوند، مي دیده  

 با كلسیم سرمي سطح دلیل، بهمین دارد پالسما هاي پروتئین به اتصال به تمایل سرم كلسیم: تشخیص

.یابد مي تغییر نخو هاي پروتئین كاهش و افزایش  
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 فعال كلسیم یونیزه، كلسیم میان این در. باشد نمي اعتماد قابل تنهایي به خون كلسیم كلي سطح رو، این از 

  باشد مي خون كلسیم كل از%  00 شامل و است فیزیولوژیك نوع از

كرد گیري اندازه هم را یونیزه كلسیم سطح توان مي آزمایشگاهها از بسیاري در مقابل، در  

 باعث تواند مي هیپركلسمي درمان ولي است ماه یك حدود بیماران، اینگونه بقاي متوسط چه اگر: درمان 

. دهد افزایش را بیماران راحتي و زندگي كیفیت نتیجه در و شود بیماران در عالئم بهبود  

 مورد سرم سالین، نرمال. است بدن مایعات كمبود زیاد حجم جایگزیني هیپركلسمي، درمان اصلي پایه

 قدرت و بیماران قلبي وضعیت به توجه با روز در لیتر 5 تا 1 بین قبول مورد حجم است، ارجح استفادة

.است آنان تحمل  

 اصالح سطح صورتیكه در یا و بیماران بودن دار عالمت صورت در اغلب ها فسفونات بیس از استفاده 

. شود مي وصیهت باشد، لیتر دسي در گرم میلي 10 از باالتر كلسیم شده  

 عود یا مقاوم موارد در آن میزان كه است تري مقبول داروي اسید، زولدرونیك داروي از گرم میلي 0

.یابد افزایش گرم میلي 8 به تواند مي عالئم،  

ایباندرونیت و پامیدرونات شامل جایگزین داروهاي   

 درد تب، مثل عوارضي از ندتوا مي گرم میلي 502 تا 022 دز با خوراكي استامینوفن مصرف. هستند

.بكاهد ها فسفونات بیس آمینو داروهاي اولیه مصرف از ناشي سفید هاي گلبول افت و عضالني  

 تونین كلسي از شود مي توصیه باشد، حیات كنندة تهدید كه شدید و وخیم عالئم با هیپركلسمي موارد در 

.شود استفاده ها، فسفونات بیس كنار در  
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 ظرف و است كوتاهتر آن اثر طول چه اگر است خون كلسیم كاهنده داروي االثرترین سریع تونین كلسي 

.شود مي بازگشت باعث روز 5 تا 0  

 هم كورتون باید لنفوم، و میلوم مثل كورتیكواستروئیدها به حساس سرطانهاي زمینة در هیپركلسمي در 

. شود مصرف  

د ویتامین و تیازیدها مثل داروهایي مصرف  

.شود متوقف باید شود، مي كلسیم سطح فزایشا باعث كه   

  

تسكیني طب در هیپركلسمي درمان كلیدي نكات  

  

 و است دشوار اغلب اولیه سرطان از ناشي عالئم از هیپركلسمي عالئم افتراق و تشخیص         ·

طلبد مي باال بالیني شك آن تشخیص  

 كنترل سپس و یونیزه كلسیم یا كلسیم رمس سطح از كاستن هیپركلسمي، درمان از اصلي هدف         ·

است آن از ناشي عالئم  

 هیدراتاسیون شامل پیشرفته هاي سرطان به مبتال بیماران در هیپركلسمي درمان اصلي پایه         ·

است فسفونات بیس داروهاي تجویز و( مایعات جایگزیني)  
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 پلی میوزیت

انسان استپلی میوزیت از عوارض سرطان در بدن   

 و(  میوزیت پلی) عضالت در تخریبی تغییرات همراه همبند، بافت التهاب درماتومیوزیت و میوزیت پلی

(درماتومیوزیت) پوست   

 این. شود می تحتانی و فوقانی های اندام عضالت ویژه به عضالت تحلیل و ضعف باعث تغییرات این

 دو ها خانم در آن شیوع و دارد اریتماتوی وپوسل و روماتویید آرتریت با بسیاری های شباهت بیماری

کند می بروز سال ۱%-۲۱ سنین بین بیشتر و بوده آقایان برابر  

شایع عالیم  

زیر موارد تدریجی یا ناگهانی بروز  

شانه کمربند و لگن کمربند عضالت در ضعف  

باشد دار شخار است ممکن که مفاصل روی بر و بازوها ها، شانه ، صورت روی بر پوستی بثورات  

پاها و ها دسته سردی  

جا از برخاستن در سختی و مکرر افتادن  

بلع یا تکلم در اختالل  
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عالیم سایر بر مقدم(  گاهی) مفاصل در و وزن کاهش ، عضالنی ضعف ، تب با همراه عفونت  

 علل

 ارتباط . است نشده مشخص آن واقعی علت اگرچه است ایمنی خود یا حساسیتی بیش بیماری یک احتماالا 

 واکسن برخی تزریق و ویروسی ، باکتریایی های عفونت پی در و داروها برخی مصرف با بیماری این

است شده مشاهده ها   

خطر دهنده افزایش عوامل  

ها آلرژی  

تیازیدی ادرارآور داروهای و تیرویید ضد داروهای طال، ترکیبات ، سیلین پنی سولفا، داروهای مصرف  

لوپوس نظیر داروها، یا ها بیماری از ناشی حساسیتی بیش التاختال خانوادگی سابقه  

پستان یا کولون ، ریه های سرطان  
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 ترمبوسیتوزیس

 این اختالل از عوارض سرطان در بدن انسان است

 از جایی دهند، می تشخیص زمانیکه و دارند وجود ما درخون که هستند سلولهایی خون های الکتپ

  .بگیرند را خونریزی جلوی تا پیچند، می هم به دیده، آسیب خونی رگهای

 و چسبند می زخم دیده آسیب قسمت به ها پالکت شود، می زخم شما بدن از جایی زمانیکه بهتر بیان به

شود می خونریزی آمدن بند به منجر ها پالکت عمل این و شوند می خون لخته آمدن بوجود باعث  

 بندی دسته دو به و شود می نامیده ترومبوسیتوز پالکت افزایش یا زیاد پالکت داشتن پزشکی اصطالح

گردد می تقسیم زیر  

 مقدار ساخت باعث استخوان مغز در ناهنجار های سلول  بیماری این در: اساسی یا اولیه ترومبوسیتوز

است نامعلوم سلولها هنجار تغییر دلیل اما شوند، می پالکت زیادی  

 خونی، کم خاطر، به تواند می دلیلش اما است، اولیه نوع مانند بیماری این شکل: ثانویه ترومبوسیتوز

باشد عفونت یا التهاب سرطان،  

ها نشانه و عالئم  

 در خون های لخته شامل عالئم این. است یکسان بدن در بیماری عالئم دوم و اول نوع ترومبوسیتوز در

شود منجر قلبی سکته به است ممکن نشوند درمان درصورتیکه و شود می پاها و ها دست  
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خطرساز عوامل و علل  

 پالکت زیادی مقدار ساخت باعث استخوان مغز در ناهنجار های سلول اساسی یا اولیه ومبوسیتوزتر در

است نامعلوم سلولها هنجار تغییر دلیل اما شوند، می  

باشد عفونت یا التهاب سرطان، خونی، کم خاطر، به تواند می دلیلش ثانویه ترومبوسیتوز  

بیماری درمان  

 سطح تا نمود، جدا خون از را پالکت و کرد تصفیه را خون بایست، می  اولیه ترومبوسیتوز درمان برای

برسد طبیعی میزان به آن  

 مانند علت آن درمان با سپس و شود، معلوم آن علت بایست می درمان برای ثانویه، ترومبوسیتوز در اما

شود می درمان نیز ترومبوسیتوز خونی، کم یا سرطان درمان  
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درمانی شیمی به حساس سرطان جمفصل پن  

  

 تومور ویلمز

از تومورهای حساس به شیمی درمانی است   

 در  اولیه طور  به  كه  كلیه(  سلول  نوع چند  حاوي)  مختلط و  بدخیم تومور  یك از  است  عبارت ویلمز تومور

 مبتال را  سال 5 زیر  ودكانك معموالا . دهد مي  رخ( كند مي درگیر را  كلیه  یك تنها موارد% 02)  كودكان

كند نمي ظهور  بزرگسالي تا  نادري موارد در.  است  سالگي 5-0  بین  آن بروز حداكثر و كند مي  

  شایع  عالیم   

كرد  لمس  شكم جدار در را  صاف و  سفت ، بزرگ تومور  یك  توان مي  آساني  به.  شكم  بزرگي  

باال  خون فشار   

(برسد نظر  به كدر  است  ممكن ادرار) ادرار در  خون  

   (گاهي)  شكم درد

مكرر  استفراغ   

   تب

  وزن  كاهش

    

www.takbook.com



 Page 114 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

 

خطر  دهنده افزایش  عوامل     

  است تر شایع  مادرزادي  اختالالت سایر دچار  كودكان در ویلمز تومور.  ژنتیك  عوامل

    

انتظار مورد  عواقب     

. است  كودكان  بدخیم  تومورهاي تربیش از بهتر  آن  دورنماي  آن  درمان با  

.  است  عالج  قابل  ضدسرطان  داروهاي و  درماني پرتو ، جراحي با ویلمز تومور موارد، بیشتر در   

بود خواهد% 02 ، ساله 0  بقاي  میزان شود،  داده  تشخیص ، یافتن  گسترش از  قبل تومور اگر  

  احتمالي  عوارض    

   كلیه  نارسایي

   درمان  عدم  صورت در مغز یا كبد ها، استخوان ها، ریه  به تومور  گسترش

  سرطان ضد  داروهاي و  درماني پرتو اثر در مو  ریزش  جمله از مضر  واكنش

  درمان    

  كلي  اصول    

 ورید از  سونوگرافي ، آرتریوگرافي ، اوروگرافي ، سونوگرافي  شامل توانند مي  تشخیصي  هاي آزمون

باشند  رادیوگرافي و  اسكن تي سي گرا، پس  پیلوگرافي ، اجوف  
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مجاور  بافت تومور  گسترش  صورت در و مبتال  كلیة و تومور  برداشتن  براي  جراحي   

  سرطان ضد  داروهاي و  درماني پرتو

 داروها   

   ضدسرطان  داروهاي

   ضدتهوع  داروهاي

ها مسكن   

   سرطان ضد  داروهاي با  درمان  طول در  عفونت  نداد  رخ  صورت در ها بیوتیك  آنتي

  جراحي  دنبال  به  یبوست از  پیشگیري  براي ها ملین
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 سرطان بیضه

از سرطانهای حساس به شیمی درمانی است   

 خطر شده شناخته عوامل از بعضی ولی نیست مشخص بیضه نسرطا کننده ایجاد علت کلی حالت در

. هستند نیامده پایین های بیضه ها آن رأس در که برد می باال شدیداا  را بیضه سرطان ایجاد  

 در و کرده مسیر طی بیضه های کیسه طرف به کمر ناحیه از جنینی دوران در و طبیعی حالت در بیضه

.گیرد می قرار ها بیضه داخل  

 پایین و بیفتد گیر بیضه باالی کانال یا و شکم در مسیر این در بیضه است ممکن مختلف های تعل به 

شود می گفته نکرده نزول بیضه آن به که نیاید  

 هنگام در را معاینه این پسر نوزاد تولد هنگام در اطفال پزشکان و زایمان و زنان متخصصین امروزه

 کیسه در بیضه ۰ وجود نظر از پسر زایمان از پس کنم می صیهتو نیز مادرها به و دهند می انجام تولد

. نمایند مراجعه پزشک به باید بالفاصله بیضه کیسه بودن خالی صورت در و کنند معاینه را نوزاد بیضه

 بسیار خودبخودی نزول شانس اینصورت غیر در و کنند می نزول تولد از بعد ماه % تا ۰ ها بیضه این

داد قرار داخل در را نکرده نزول بیضه جراحی عمل با یدبا و باشد می پایین  

.هستند نکرده نزول های بیضه بیضه، سرطان شده شناخته علل از یکی  

 کلی حالت در و است بیشتر سرطان به شدن تبدیل شانس باشد افتاده گیر باالتر قسمت در بیضه چه هر 

هستند یضهب سرطان معرض در طبیعی های بیضه برابر ۰-۲ ها بیضه این  
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 تمام شدن سفت و قوام تغییر یا و بیضه تدریجی گی شده بزرگ صورت به را خود اغلب بیضه سرطان

 بیضه همان در سنگینی احساس همراه به بیضه در سفت توده گی برجسته یا و آن از قسمتی یا و بیضه

.گردد می مشخص خود معاینه در و فرد خود توسط اغلب که دهد می نشان را خود  

 وزن کاهش و خونی کم ضعف، سرفه، با کبد و ریه و شکم به انتشار با است ممکن پیشرفت مراحل در 

. دهد نشان را خود  

 گاهی چند از هر جوان مردان است، درمان از بهتر پیشگیری راستای در: کنم می توصیه اینجا در پس

 مراجعه پزشک به بالفاصله کردند پیدا را شده ذکر عالتم از یک هر و نمایند معاینه را هایشان بیضه

 کنند

 بیضه معاینه از پس دکتر. نمایید مراجعه ادراری مجاری و کلیه جراحی دکتر به که است این اقدام اولین

 بیضه قوام تغییر گونه هر. کرد خواهد سونوگرافی و بیضه سرطان هورمونی آزمایشات درخواست شما

 شک صورت در. شود ثابت خالفش اینکه مگر است یضهب سرطان هیپواکو عنوان تحت سونوگرافی در

 عمل صورت به که است بیضه همان برداشتن درمان روش بهترین و ترین قطعی بیضه سرطان به

 پس و فرستند می بیضه سرطان نوع بررسی جهت آزمایشگاه به را نمونه سپس و شود می انجام سرپائی

شد خواهد انجام شما دکتر توسط درمان هادام پاتولوژی آزمایشگاه گزارش اساس بر آن از  

 شکم درون به لنفی های غده مسیر طریق از سریعاا  بیضه سرطان که کنم ذکر دانم می الزم اینجا در

 منتشر میشود

  کرد خواهد درخواست نیز لگن و شکم اسکن
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 و درمانی یشیم به نیاز و است کافی رادیوتراپی جلسه چند تنها باشد سمینوما بیضه سرطان نوع اگر

.ندارد دیگر جراحی  

 آنها و بررسی لنفی های غده مسیر شکم جراحی طریق از حتماا  باید باشد سمینوما غیر سرطان نوع اگر 

 از باید لنفاوی های غده شدگی بزرگ صورت در. برود بین از یا و شده کم انتشار خطر تا برداشت را

گرفت کمک درمانی شیمی  

  شود می حاصل کامل بهبودی بیماران درصد ۲% در شود داده تشخیص زود سرطان این اگر

 و جراحی و درمانی شیمی با باز ولی آید می پایین شانس این باشد پیشرفته مرحله در اگر ولی

. دهند می ادامه خود زندگی به سال سالهای مبتال بیماران امروزه رادیوتراپی  

 به مبتالیان افراد اغلب چون. باشد می باروری برای مرد های نطفه حفظ اینجا در مهم بسیار نکته

 قبل کنم می توصیه لذا دارند شدن دار بچه به تصمیم موارد از بسیاری در و هستند جوان بیضه سرطان

 پس را خود های نطفه اسپرم بانک در و مراجعه اسپرم نگهداری مرکز یک به باید درمانی اقدام هر از

. کنند استفاده زوجین بارداری جهت آنها از آینده در که کنند انداز  
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 کاپوسی سارکوما 

 از تومورهای حساس به شیمی درمانی است

.شود مي  دیده  ایدزي  بیماران در غالباا   كه  پوست  سرطان  نوع  یك از  است  عبارت  كاپوسي  ساركوم  

.شوند مي  گسترده  زودي  به  پوستي  تومورهاي و كند مي  عمل  تهاجمي  سرطان  این  

  هم  سومي  نوع. دارد  ارتباط  ایمني  كننده  سركوب  داروهاي  مصرف با نیز  كاپوسي  ساركوم از  نوع  یك

شود مي  دیده  اي مدیترانه  اصلیت با  مسن  مردان در معموالا   كه ، كالسیك  نوع  نام  به  تهس  

  شایع  عالیم

   تنه و بازوها ، صورت  روي( قرمز ـ  آبي  هاي گرهك  صورت  به)  پوستي  ضایعات 

 وجود نیز  گوارش و  تنفس  دستگاه و ، لنفاوي  هاي گره ، مخاطي  غشاهاي در  است  ممكن  ضایعات  این

باشند  داشته  

كنند ایجاد  اختالل  رفتن  راه در  است  ممكن پا  روي  ضایعات  

پاها و  صورت  ورم   

تنفس  دستگاه در  ضایعات وجود  علت  به  تنفسي  مشكالت  
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  علل

  كاپوسي  ساركوم  اعثب شاید  كه كنند پیدا را  خال تب  ویروس  گروه از  ویروس  نوع  یك اند توانسته  محققان 

 شود

بیماري كننده تشدید عوامل   

ایدز  ویروس با  عفونت   

  ایمني  كننده  سركوب  داروهاي  دریافت

  پیشگیري

  ویروس مورد در را  پیشگیري  نكات باید ندارد؛ وجود  كاپوسي  ساركوم از  پیشگیري  براي  خاصي  راه

نمود  رعایت ایدز  

انتظار مورد  عواقب  

نیست  خوب معموالا  پیامد باشد،  داده  رخ ایدز  زمینه در  كه  صورتي در   

  احتمالي  عوارض

   ضایعات  گسترش

عفونت بروز  

 

  

www.takbook.com



 Page 126 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

  درمان

   زیبایي و  ظاهري بهبود و  عالیم  تخفیف از عبارتند  درمان  اصلي  اهداف

   سطحي  ضایعات  درماني سرما

داد  انجام  كم دوز با  درماني  اشعه  انتو مي نباشد،  گسترده  خیلي  بیماري اگر  

  بیماران از  بعضي در  جراحي  عمل

 داروها

   ضایعات  درون  به  ضدسرطان  داروهاي  تزریق 

 

باشد نیاز  سرطان ضد  داروي چند یا  یك  به ، است  پیشرفته و  گسترده  بیماري  كه  بیماراني در دارد  امكان  
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 لنفوم هوچکین

 از تومورهای حساس به شیمی درمانی است

 لشک لنفاوی سیستم در( سرطانی) بدخیم های سلول آن در که است بیماری بزرگساالن هوچکین لنفوم

گیرند می  

غالب-( دار گره) ندوالر های لنفوسیت و کالسیک: دارد وجود هوچکین لنفوم اصلی نوع دو  

گذارد می تأثیر بزرگساالن هوچکین لنفوم به ابتال خطر در تواند می بار - اپشتاین عفونت و جنس  سن،  

 وزن کاهش و شبانه عرق تب، لنفاوی، غدد تورم شامل بزرگساالن هوچکین لنفوم احتمالی های نشانه

 است

 لنفوم تشخیص و( کردن پیدا) شناسایی برای هستند، موجود لنفاوی غدد بررسی برای که هایی تست

است استفاده مورد بزرگساالن هوچکین  

است تأثیرگذار درمان های گزینه و( بهبودی شانس) آگهی پیش بر عوامل برخی  

 

 شکل لنفاوی سیستم در( سرطانی) بدخیم های ولسل آن در که است بیماری بزرگساالن هوچکین لنفوم

گیرند می  

 بدن ایمنی سیستم از بخشی یعنی  لنفاوی، سیستم در که است سرطان نوعی بزرگساالن هوچکین لنفوم

آید می وجود به  
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است شده ساخته زیر موارد از لنفاوی سیستم  

 

 نام به خون سفید های گلبول و کند یم سفر لنفاوی سیستم طریق از که آبکی مایع  رنگ، بی: لنفاوی غدد

کنند می محافظت تومور رشد و ها عفونت برابر در بدن از ها لمفوسیت. کند می حمل را لنفوسیت  

 آن بازگشت و بدن مختلف نقاط از را لنف آوری جمع که است نازک های لوله از ای شبکه: لنفاوی عروق

دارد عهده بر خون جریان به را  

 کند می ذخیره را خونی سفید های سلول و کرده فیلتر را لنف که شکل لوبیا کوچک، های سازه: لنفاوی گره

.هستند بیماری و عفونت با مبارزه به کمک برای که  

 از هایی خوشه. است شده واقع بدن سراسر در شده یافت لنفاوی عروق شبکه امتداد در لنفاوی های گره 

هستند ران کشاله و شکم گردن، لگن،  بغل، زیر در لنفاوی های گره  

 کند، می ذخیره را خون های سلول کند، می فیلتر را خون  سازد، می را ها لنفوسیت که است عضوی: طحال

است شده واقع معده نزدیک شکم چپ سمت در و. برد می بین از را قدیمی خونی های سلول  

 سینه پشت در سینه قفسه در وستیم. شود می تکثیر و  کرده رشد لنفوسیت آن در که است عضوی: تیموس

 است

کنند می تولید را ها لنفوسیت ها لوزه. گلو پشت در لنفاوی بافت از کوچک توده دو: ها لوزه  

 های سلول تولید به استخوان مغز. است بزرگ های استخوان مرکز در اسفنجی نرم، بافت: استخوان مغز

پردازد می ها پالکت و خون قرمز های سلول  خون، سفید  
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 و طحال  تیموس،  ها، لوزه  لنفاوی، های گره شامل لنفاوی های ارگان و لنفاوی عروق  لنفاوی، سیستم تشریح

. دهد می نشان را استخوان مغز  

 لنفوسیت آن در که لنفاوی های گره به و لنفاوی عروق طریق از ها لنفوسیت و( روشن مایع) لنفاوی غدد

شود می خون وارد قلب نزدیک بزرگ ورید طریق از لنف. کند یم سفر  نماید، می نابود را مضر مواد  

 

شود می تقسیم زیر زیرگروه چهار به کالسیک نوع. هستند کالسیک نوع از هوچکین های لنفوم اکثر  

 

اسکلروزان دار گره هوچکین لنفوم  

سلولی بافت مخلوط هوچکین لنفوم  

لنفوسیت کاهش هوچکین لنفوم  

کالسیک غنی لنفوسیت هوچکین لنفوم  

گذارد می تأثیر بزرگساالن هوچکین لنفوم به ابتال خطر در تواند می بار - اپستاین عفونت و جنس سن،  

 

 عامل یک داشتن. شود می نامیده خطر عامل یک باشد بیماری گرفتن خطر افزایش باعث که چیزی هر

 شما که نیست معنا این به خطر عوامل نداشتن بکند؛ سرطان به مبتال را شما که نیست معنا این به خطر

 این در باید است خطر معرض در است ممکن که کنند می فکر که افرادی. شوید نمی سرطان به مبتال

است زیر موارد شامل بالغ هوچکین لنفوم خطر عوامل. کنید صحبت خود دکتر با مورد  
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بودن میانسالی یا بزرگسالی در  

بودن مرد  

نبود بار - اپشتین ویروس به آلوده  

هوچکین لنفوم به مبتال( برادر یا و خواهر مادر، پدر،) اول درجه خویشاوند داشتن  

نیست هوچکین لنفوم برای خطر عامل یک بارداری  

 

است وزن کاهش و شبانه عرق  تب، لنفاوی، غدد تورم شامل بزرگساای هوچکین لنفوم احتمالی عالئم  

 

 مشابه عالئم توانند می نیز  دیگر شرایط. شود ایجاد الغب هوچکین لنفوم با است ممکن عالئم سایر و اینها

کنید مشورت پزشک یک با دارید را زیر مشکالت از یک هر اگر. باشند داشته  

ران کشاله یا زیربغل گردن، در  درد، بدون لنفاوی غدد تورم  

شده شناخته دلیل هیچ بدون تب  

شبانه عرق  

شده شناخته دلیل هیچ بدون وزن کاهش  

ستپو خارش  
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بسیار خستگی احساس  

لنفوم تشخیص و( کردن پیدا) شناسایی برای هستند، موجود لنفاوی غدد بررسی برای که هایی تست  

 

است استفاده مورد بزرگساالن هوچکین  

شود استفاده بندی مرحله فرایند در است ممکن زیر روش و آزمایشات  

 زوایای از شده گرفته بدن، اخلد مناطق از دقیق تصاویر سری یک که است روشی: اسکن.تی.سی

.اند شده ساخته ایکس اشعه دستگاه به متصل کامپیوتر یک توسط تصاویر این. کند می تهیه مختلف  

 بافت یا اندام بیشتر وضوح با دادن نشان برای و ببلعند را آن یا شود تزریق رنگ رگ به است ممکن 

.کند می کمک  

 لنفوم برای. دارد نام محوری کامپیوتری توموگرافی یا و کامپیوتری توموگرافی همچنین روش این 

شود می انجام لگن و شکم سینه، قفسه از اسکن. تی. سی  بزرگساالن، هوچکین  

 بدن در بدخیم تومور های سلول کردن پیدا برای روشی(: پوزیترون انتشار توموگرافی اسکن) اسکن پت

. است  

 دارد چرخش بدن اطراف در پت اسکنر. کنند می تزریق ورید هب را( قند) گلوکز از رادیواکتیو کمی مقدار

. نماید می تهیه شود، می استفاده بدن در قند که قسمتی آن از عکس یک و  

 تر فعال طبیعی های سلول از آنها زیرا است شده داده نشان تر روشن را تصویر در تومور بدخیم های سلول

کنند می مصرف بیشتر خون قند و  
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 با استخوان از کوچک تکه یک و خون استخوان، مغز برداشتن: بیوپسی و استخوان مغز آسپیراسیون

. سینه یا خاصره لگن استخوان در توخالی سوزن یک دادن قرار  

 دنبال به و بیند می میکروسکوپ زیر در را استخوان و خون استخوان، مغز پاتولوژیست متخصص یک

است سرطان از هایی نشانه  

 جمشیدی سوزن یک  پوست، از کوچکی منطقه یک حسی بی از پس. بیوپسی و استخوان مغز آسپیراسیون

.شود می وارد بیمار لگن استخوان به( توخالی سوزن طوالنی،)  

شود می برداشته میکروسکوپ زیر بررسی برای استخوان مغز و استخوان  خون، از هایی نمونه   

 های نشانه برای و شکم داخل بررسی برای شکم هدیوار در برش یک آن در که جراحی عمل: الپاراتومی

. است انجام حال در که الپاراتومی دلیل به دارد بستگی برش اندازه. شود می داده بیماری  

 بیماری عالئم برای میکروسکوپ زیر در و شده برداشته بافت نمونه یا و ها ارگان از اوقات گاهی

است الزم درمان مورد در گیری تصمیم برای تنها روش این. شود می بررسی  

 از ایکس اشعه. سینه قفسه داخل در ها استخوان و ها ارگان از ایکس اشعه یک: سینه قفسه ایکس اشعه

 از عکس یک تهیه برای که برود، فیلم روی بر و کند عبور بدن از تواند می که است انرژی پرتو نوع

است بدن داخل مناطق  

 زیر بافت نمایش با پاتولوژیست. جراحی کوچک چاقوی یک از استفاده با بافت برداشتن: بیوپسی

بود خواهد سرطانی های سلول دنبال به میکروسکوپ  

 با پاتولوژیست. سوزن از استفاده با  ریه، و سینه قفسه دیواره بین فضای از مایع خروج: توراکوسنتز

بود خواهد سرطانی های سلول دنبال به میکروسکوپ زیر در مایع نمایش  
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شود می استفاده استاندارد درمان نوع سه  

درمانی شیمی  

درمانی پرتو  

 جراحی
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 لوسمی 

 از سرطانهای حساس به شیمی درمانی است

 سرطان بیماری در دارد سفید خون معنای به تینال زبان در ریشه( لوکمی)  لوسمی یا خون سرطان

.کند می تولید غیرعادی خون سفید سلولهای از زیادی بسیار مقدار استخوان مغز خون،  

 تولید درنتیجه،. کنند نمی عمل درست و هستند متفاوت عادی و نرمال خون سلولهای با سلولها این 

. برند می بین از ها بیماری با مقابله در را فرد توانایی و کرده متوقف را طبیعی خون سفید های سلول

 از شود می ساخته استخوان مغز توسط که خونی های سلول انواع سایر تولید بر همچنین لوکمی های سلول

 که خونی های پالکت همچنین و رسانند، می بدن های بافت به را اکسیژن که خون قرمز های گلوبول جمله

. آورد می فشار نیز کنند، یم جلوگیری خون شدن لخته از  

است کودکان شایع سرطان چهار از یکی خون سرطان  

خون سرطان انواع   

 تعریف مزمن و  حاد دسته دو به بیماری روند پیشرفت سرعت و شدت طیف، براساس  خون سرطان

شود می   

 شروع بین انیزم فاصله مدت و است نارس سفید گلبولهای زیادی تعداد با همراه سریع رشد حاد، لوسمی

است کوتاه بسیار آن دامنه گسترش و بیماری  

 زمانی فاصله مدت و است بالغ سرطانی های سلولهای بیشتری تعداد با همراه آهسته رشد مزمن، لوسمی

.است تری طوالنی آن دامنه گسترش و بیماری شروع بین  
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 است شده سرطان دچار که استخوان مغز بافت در موجود های سلولهای نوع به توجه با نیز لوسمی 

 خاص عوارض و ها نشانه کدام هر که دارد وجود سرطان نوع این از مختلفی اشکال و شود می تعریف

دارند را خود  

خونی سلوسهای انواع و خون  

 تشکیل شود می تولید استخوان مغز توسط که آن شناور های سلولهای و پالسما نام به لزجی مایع از خون

.شود می یافت استخوانها داخل که است شکل اسفنجی و نرم ای ماده خواناست مغز. است شده  

 تولید آنها وظیفه و شود می نامیده پایه سلول یا مادر های سلولهای که است های سلولهای حاوی ماده این 

است خونی های سلولهای  

دارد وجود خونی  یاخته نوع سه   

دارهستند عهده خارجی عوامل قابلم رادر بدن از دفاع مسئولیت که سفید گلبولهای  

 جمع بافتها و اندامها از را زائد های فرآورده و کرده حمل بافتها به را اکسیژن که خون قرمز گلبولهای

کنند می آوری  

دارند عهده بر را خونریزی از جلوگیری و خون انعقاد وظیفه که پالکتها   

خون سرطان دهنده هشدار عالئم  

بینی مکرر خونریزی و ها  لثه خونریزی و تورم .  

پوست زیرجلدی اناری دانه قرمز های لکه تظاهر  

مفرط خستگی احساس و الغری و ضعف  
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آلودگی وخواب اشنهایی بی و سیری احساس  

مفاصل و استخوان دردهای  

سرماخوردگی شبیه های نشانه و لرز و تب  

فعالیت اثر در نفس تنگی  

بریدگی یا زخم ایجاد پی در خون نشدن منعقد یا لخته  

آنها عود و مکرر عفونتهای  

خونی کم و کبد و طحال لنفادی، های غده حجم بزرگی و تورم  

 سرایت و ها یاخته اجتماع به که شود ظاهر بیمار در عوارضی است ممکن فوق های نشانه بر عالوه

باشد مربوط بدن دیگر اندامهای به سرطان  

 حفظ   عدم تشنج، هوشیاری، سطح کاهش استفراغ، و تهوع حالت سردرد، از بیمار مواردی چنین در 

کند می شکایت صورت و گردن ناحیه در تورم تعادل،  

خون سرطان ساز زمینه علل  

 به منجر و شده سلولها تغییرات موجب متعددی مستقل و ناشناخته متغیرهای توسط خون سرطان بیماری 

. شود می استخوان مغز سلولهای تکثیر سیستم در تداخل  

 سلولی تقسیم نظم خوردن هم به دیگری سرطان هر مانند خون سرطان تظاهر در پیشتاز و مستعد عامل

.است  
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دهند می ارتباط عوامل این به را خون سرطان بیماری بدخیمی روند تحقیقات   

کند می تظاهر بیشتر مردان در لوسمی -جنس .  

سرطان به ابتال قبلی هسابق یا و خونی های بیماری از برخی به ابتال قبلی سابقه  

معیوب ژن انتقال و ها کروموزوم در نقایصی جمله از ژنتیکی عوامل: میزبان استعداد و ژنتیکی عوامل   

اند گرفته قرار سرطانزا و ای هسته تشعشعات تابش معرض در که افرادی -تشعشع .   

دخانیات به اعتیاد .  

 مانند سمی شیمیایی و صنعتی مواد ، یونیزه مواد ) کار محل و زیست محیط هوای در موجود های آالینده

(آن ومشتقات بنزین  

بدن طبیعی ایمنی مکانیسم نارسایی   

 سال ۲۲ باالی افراد. دارد مستقیم ارتباط سن افزایش با لوسمی به ابتال استعداد بزرگساالن، میان در -سن

باشند بیماری این دهنده هشدار عالئم مراقب بیشتر باید  

خون سرطان خیصتش راههای  

 و خونی، کم از ناشی پریدگی رنگ مثل سرطان جسمی و فیزیکی های نشانه شناسایی: فیزیکی معاینات

طحال یا کبد لنفاوی، های غده ورم   

خون های پالکت یا سفید های گلوبول تعداد شمارش: خون آزمایش   

مغزاستخوان از گیری نمونه   
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سنوگرافی و برداری عکس  

 درمان

 افزایش گذشته سال چند در خونی سرطان بیماران بقای جدید ضدسرطان داروهای ارگیریبک علت به

 و شود نمی بدتر بیماری درمان جریان و شود  می ها نشانه کردن فروکش به منجر داروها این. است داشته

.شوند می درمان ای اندازه تا بیماران حتی  

 و عمومی سالمت سن، درمان، شروع در بیماری وضعیت لوسمی، نوع به بستگی لوسمی درمان 

شود می استفاده زیر روشهای از خون سرطان درمان برای. دارد درمان نوع به بیمار واکنش چگونگی  

درمانی شیمی   

درمانی پرتو   

بنیادی های سلول پیوند و استخوان مغز پیوند  
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درمانی شیمی به حساس غیر سرطان ششم فصل  

 سرطان مثانه

اس به شیمی درمانی استاز سرطانهای غیر حس  

 و نیست مسری سرطان این که است روشن لكن داند نمي را مثانه سرطان بروز قطعی دالیل کس هیچ

بگیرد سرطان دیگر فردی از تواند نمی کس هیچ  

 

 در تر بیش دیگران به نسبت که هستند کسانی زیاد احتمال به شوند،                 می مثانه سرطان به مبتال که آنها

 افزایش را بیماری به فرد ابتالی احتمال که ایست                 پدیده خطرزا، عامل. دارند قرار خطرزا عوامل معرض

دهد                 می  

 

 مبتال مثانه سرطان به دارند، قرار شده شناخته خطرزای عوامل معرض در که كساني تر بیش حال، این با

 قرار عوامل این از یک                 هیچ معرض در شوند                 می مبتال سرطان این به که افرادی از بسیاری و شوند                 نمی

.ندارند  

دهند توضیح را سرطان به دیگری ابتالی عدم و فرد یک ابتالی دلیل توانند                 می ندرت به پزشکان   

 

شود مطرح مثانه سرطان خطرزای عوامل عنوان به تواند می یرز موارد كه، دهد مي نشان ها بررسي  
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 این به ندرت به سال 02 زیر افراد. شود                 می تر بیش سن افزایش با مثانه، سرطان به ابتال احتمال. سن

شوند                 می مبتال بیماری  

 برابر سه یا دو ها، سیگاری. است رناکخط و مهم بسیار خطرزای عامل یک دخانیات استعمال. دخانیات

 در تر بیش نیز كشند مي برگ سیگار یا پیپ که كساني. شوند                 می مبتال مثانه سرطان به ها غیرسیگاري

دارند قرار مثانه سرطان به ابتال خطر معرض  

کارسینوژن زاي سرطان مواد دلیل به کارگران از برخی. شغل  

 (Carcinogen) 

 صنایع کارگران. دارند قرار مثانه سرطان به ابتال خطر معرض در تر بیش خود، کار محل در ودموج 

.دارند قرار خطر معرض در چرم و شیمیایی مواد سازي، الستیک  

 کارگران نقاشان، شاغلند، ها                 چاپخانه در که كساني فلزی، صنایع کارگران کاران،                 ماشین آرایشگران، 

دارند قرار خطر معرض در نیز کامیون رانندگان و منسوجات  

 مناطق در ها                 انگل این. دهد                 می افزایش را مثانه سرطان به ابتال احتمال ها                 انگل برخی به ابتال. ها                 عفونت

دارند شیوع حاره  

فوسفامایدسایکلو با درمان  (Cyclophosphamid) 

 به ابتال خطر شوند مي استفاده دیگر های                 بیماری برخی و سرطان درمان در كه داروها این. آرسنیک یا 

دهند می افزایش را مثانه سرطان  
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 میزان ترین کم. شوند                 می مبتال مثانه سرطان به تبارها اسپانیایی و پوستان سیاه برابر دو سفیدپوستان. نژاد

است شده دیده آسیایی نژاد میان در سرطان به ابتال  

است زنان برابر سه یا دو مثانه سرطان به مردان ابتالی احتمال(. جنسیت) بودن مرد  

 به شان                 خانواده اعضای از نفر چند یا یک که كساني در مثانه سرطان به ابتال احتمال. خانوادگی سابقۀ

 برخی در تغییرات بررسی حال در پژوهشگران. است دیگران از تر بیش هستند، مبتال مثانه سرطان

دهند افزایش را مثانه سرطان به ابتال خطر است ممکن که هستند خاص های                 ژن  

 مبتال سرطان این به گذشته در که افرادی در مثانه سرطان به ابتال احتمال. مثانه سرطان به ابتال سابقۀ

است دیگران از تر بیش اند،                 بوده  

 بین از را آب در موجود هاي                 باکتری كه افزایند،                 می آشامیدنی آب به کردن، ضدعفونی منظور به را کلر

.برد                 می  

 است سال 00 از بیش پژوهشگران. شود                 می تشکیل کلر یجانب ترکیبات شده، کلردار آب در گاهی ولي، 

 تواند                 می کلردار آب اینکه بر مبنی دلیلي حال، به تا ولي هستند کلردار جانبی ترکیبات بررسی مشغول که

.است نیامده دست                 به شود، مثانه سرطان به ابتال موجب  

هستند موضوع این بررسی حال در نانهمچ پژوهشگران   

 بروز موجب -است مصنوعی کنندۀ شیرین یک که – ساخارین دهد                 می نشان ها                 بررسی برخی نتیجۀ

 ها انسان در ساخارین اینکه بر دال مدرکی ها                 پژوهش این لكن است، شده حیوانات در مثانه سرطان

اند                 نداده ارائه بشود، مثانه سرطان ایجاد موجب  
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 با باید باشند، داشته قرار مثانه سرطان به ابتال خطر معرض در است ممکن کنند                 می فکر که كساني

.کنند مشورت موضوع این مورد در خود پزشک  

 منظم مناسب معاینات برنامۀ یک و کند پیشنهاد آنها به خطر کاهش منظور                 به هایی                 راه پزشک است ممکن

بگیرد نظر در نیز  

 

الئمع  

از عبارتند مثانه سرطان رایج عالئم : 

(شود پررنگ قرمز مواقعی در یا و تیره کمی ادرار رنگ شود                 می باعث که) ادرار در خون وجود  

كردن ادرار حین در درد  

ادرار به مورد بي نیاز احساس یا درارا تکرر  

 خیم، خوش تومورهای ها،                 عفونت. نیست مثانه سرطان وجود معنای به صددرصد عالئم، این وجود

. شوند عالئم این بروز موجب توانند                 می نیز مشکالت دیگر یا مثانه، های                 سنگ  

 تشخیص تر                 سریع چه هر را مشکل بتواند وی تا کنند مراجعه پزشک به باید دارند را عالئم این که كساني

. کند درمان و داده  
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 تشخیص

 های                 نشانه پزشک است ممکن دهد، بروز مثانه سرطان وجود بر دال عالئمی بیمار که                 صورتی در

 فرایند چند یا یک بیمار برای است ممکن. کند تجویز هایي                 آزمایش وی برای و کرده بررسی را عمومی

شود تجویز زیر  

 

 این. دهد مي قرار معاینه مورد تومور وجود بررسی منظور به را لگن و شکم پزشک: فیزیکی معاینۀ

شود نیز واژنی یا مقعدی بررسی شامل است ممکن معاینه  

 سرطان های نشانه دیگر و سرطانی های                 سلول خون، وجود بررسی منظور به ادرار ۀنمون:  ادرار آزمایش

گیرد مي قرار آزمایش مورد  

وریدی درون حاجب ماده با مثانه و ها                 کلیه از برداری                 عکس  رگ درون رنگی مادۀ یك رایدولوژیست، 

 اشعۀ با برداری                 عکس در مثانه تر بیش وضوح باعث و شده جمع ادرار در رنگی مادۀ. کند                 می تزریق

شود مي مشخص ایکس  

  سیستوسکوپی

 و کند                 می استفاده مثانه درون مستقیم معاینۀ منظور                 به( سیستوسکوپ) نورانی و باریک ای                 لوله از پزشک 

 الزم است ممکن. کند                 می مثانه وارد پیشاب مجرای درون از را سیستوسکوپ مثانه، غشاء معاینۀ جهت

بیهوش آزمایش این انجام برای بیمار باشد (Anesthesia) 

 شود 
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 زیر را نمونه آن شناس آسیب سپس. کند برداری                 نمونه ها                 بافت از سیستوسکوپ وسیلۀ به تواند                 می پزشک

.کند                 می معاینه میکروسکوپ  

 در. دارد نام برداری نمونه سرطانی های سلول وجود بررسی برای معاینه منظور                 به بافت، برداشتن 

. است سرطان وجود کردن خصمش برای مطمئن راه تنها برداری نمونه موارد، از بسیاری  

 در. دارد                 برمی را سرطانی ناحیۀ تمام برداری نمونه فرایند طی پزشک بیماران، از اندکی تعداد مورد در

گیرد می صورت فرایند یک در مثانه سرطان ودرمان تشخیص بیماران، این مورد  

از عبارتند مثانه سرطان برای درمانی های گزینه  

 لیزر از ها، تومور دست از شدن خالص برای موارد برخی در. سرطان حذف برای جراحی عمل انجام

شود می استفاده نیز دیگر های روش یا و  

شود می استفاده دارو از سرطانی های سلول بردن بین از برای که درمانی، شیمی  

 )Immunotherapy) ایمونوتراپی

ببرند هجوم مثانه سرطانی  

کنند می استفاده سرطانی های سلول کشتن برای باال، دز با ایکس های اشعه از که درمانی، پرتو . 

 به نیاز بدون مثانه های سرطان اکثر. دارد بستگی سرطان پیشرفت مقدار به فراوانی میزان به درمان

شوند می درمان مثانه برداشتن  
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 معنی به افراد از بسیاری برای قضیه این. شوند می مثانه برداشتن به مجبور پزشکان اوقات گاهی

 اکثر در اما. است شخص بدن از خارج هایی کیسه در ادرار شدن جمع و ادراری های کیسه از استفاده

 به زیادی حد تا که بسازد جدید ی مثانه یک بدن، اعضای سایر از استفاده با تواند می پزشک موارد،

است شخص خود قبلی ی مثانه به شبیه عملکرد لحاظ  

 قرار درمان مورد زود که شرطی به جدید تومور اما  آید می بیمار سراغ به دوباره معموال ثانهم سرطان

.یابد می بهبود موفقیت با گیرد،  

است مهم بسیار درمان، مراحل پایان از بعد منظم های آپ چک انجام بنابراین   
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 سرطان ریه

 ازسرطانهای غیر حساس به شیمی  درمانی است

 هر به که است شده تشکیل قسمت 5 از راست ریة. هستند سینه قفسة در شکل اسفنجی عضو دو ها ریه

.است شده ساخته لوب 0 از چپ ریة. شود مي گفته لوب قسمت  

 بدن خارج و وارد را هوا ها ریه. است کوچکتر هسین قفسة چپ نیمة در قلب وجود دلیل به چپ ریة 

.کند مي  

 اطراف پوشش به. کنند مي دفع را است زائد مادة یک که اکسیدکربن دی و جذب را هوا اکسیژن آنها 

 حرکت تنفس، حین دهد مي اجازه آنها به و کند مي محافظت ها ریه از که شود مي گفته جنب پردة ها، ریه

. کند مي ها ریه وارد خارج محیط از را هوا و هواست عبور مجرای نای،. کنند  

 تقسیم تر بیش شکل همین به هم آنها که شود مي تقسیم برونش یا نایژه نام به باریکی هاي لوله به نای

 هوایی هاي کیسه کوچک، انشعابات این انتهای در. شوند مي برونشیول یا نایژک به تبدیل و شوند مي

دارند ارقر آلوئول نام به نازکی  

ریه سرطان انتشار و شروع  

از تواند مي ولی. شوند مي آغاز ها برونش جدار از ریه هاي سرطان اکثر  

شود شروع هم ریه هاي قسمت سایر   

 

www.takbook.com



 Page 154 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

 در سرطانی پیش نواحی ابتدا، در. یابد گسترش و رشد تا کشد مي طول سال چندین اغلب ریه، سرطان

.نیستند تومور یا توده ورتص به تغییرات این. شود مي ایجاد ها ریه  

 

ایکساشعة توسط آنها    

 سرطان به سرطانی پیش نواحی این زمان، گذشت با. کنند نمي ایجاد نیز عالمتی و نیستند تشخیص قابل 

 در جدید خونی عروق ایجاد باعث که کند مي تولید شیمیایی مواد سرطان، این. شوند مي تبدیل واقعی

.شوند مي اطراف  

  در. گردند مي تومور تشکیل به منجر و کنند مي تغذیه را سرطانی هاي سلول شده، تشکیل ازهت عروق این 

ایکس اشعة با که شود مي بزرگ حدی به تومور زمان، این   

شود تشخیص قابل  

 

. شوند پخش متاستاز فرآیند در بدن دیگر هاي قسمت به و شوند شکسته توانند مي سرطانی هاي سلول این

شود مي پخش بدن در تشخیص قبل معموالا  چون است، زندگی تهدیدکنندة بیماری یک ریه سرطان  
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لنفاوی سیستم  

 به که هستند وریدها مثل لنفاوی عروق. است لنفاوی سیستم راه از ریه سرطان انتشار هاي راه از یکی

 و بافتی زیاد محصوالت حاوی که است شفاف مایع یک لنف. هستند لنف مایع حاوی خون جای

. است عفونت با کننده مقابله ایمنی هاي سلول  

 فضای و برونش اطراف لنفاوی هاي گره در و شوند لنفاوی عروق وارد توانند مي ریه سرطانی هاي سلول

. کنند رشد ها ریه اطراف  

. اند یافته انتشار هم بدن های بافت سایر به تقریباا  رسند، مي لنفاوی غدد به سرطانی هاي سلول وقتی  

 

ریه سرطان مختلف نواعا  

 

شوند مي درمان متفاوتی کامالا  هاي روش به که دارند وجود ریه سرطان مختلف نوع دو  

 

(کوچک سلول ریة سرطان  SCLC) Small Cell Lung Cancer 

(کوچک غیرسلول ریة سرطان  NSCLC) Non-Small Cell Lung Cancer 

 شناخته بزرگ و کوچک سلول مخلوط نوانع به باشد، داشته را نوع دو هر تظاهرات سرطانی اگر

.شود مي  
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(کوچک سلول ریة سرطان  SCLC) Small Cell Lung Cancer 

 

دیگر نام. هستند کوچک سلول نوع از ریه، های سرطان تمام درصد 10 تا 12حدود  SCLC کارسینو   

 

oat cell 

نزدیک برونش از معموالا  سرطان، نوع این. باشد مي نیافته تمایز کوچک سلول کارسینوم و   

.شود مي شروع سینه قفسه مرکزی قسمت   

 بدن در که بزرگی تومورهای و دارند باالیی رشد سرعت سرطانی، هاي سلول بودن کوچک وجود با 

. کنند می ایجاد شوند مي منتشر  

 و بوده مناسب درمانی انتخاب یک ندرت به جراحی شرایط، این در چون است مهم بسیار خصوصیت این

. رود نمي کار به تنهایی به گاه هیچ  

 اثر در همیشه سرطان، نوع این. برند مي بین از را وسیع بیماری که داروهاییست شامل اصلی درمان

شود مبتال سرطان نوع این به غیرسیگاری فرد که است نادر بسیار و شود مي ایجاد کشیدن سیگار  
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ریه سرطان انواع سایر  

 سرطانی آنها از بعضی. دارند وجود ها ریه در هم دیگری تومورهای ریه، سرطان شایع نوع 0 جز به

 با اغلب و داشته کندی رشد کارسینوئید، تومور مثال، عنوان به. اند سرطانی هم دیگر بسیاری و نیستند

است درمان قابل جراحی  

 

 و گیرد مي منشأ تپوس یا کلیه لوزالمعده، پستان، مثل اعضا سایر از که سرطانی که باشید داشته خاطر به

. نیست ریه سرطان مشابه یابد، مي انتشار ها ریه به  

 شناسایی پستان سرطان عنوان به هنوز شده، منتشر ها ریه به و گرفته منشأ پستان از که سرطانی مثالا 

.نیست ریه سرطان و شود مي  

دارد تومور منشأ و اولیه محل به بستگی ریه به یافته انتشار هاي سرطان این درمان   

 و زنان در مرگ به منجر شایع علت یک ،(کوچک غیرسلول و کوچک سلول نوع هر) ریه سرطان

.است مردان  

 سرطان این. است پروستات و پستان بزرگ، رودة سرطان از تر بیش ریه سرطان از ناشی ومیر مرگ 

. است نادر سال 00 زیر افراد در  

 و. است مرد 15 هر از نفر 1 صورت به ریه طانسر به زندگی طول در مرد یک ابتالی متوسط شانس

. است نفر 15 هر از نفر 1 صورت به احتمال این زنان در  
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 مسلماا  سیگاری، افراد برای. شود مي شامل را غیرسیگاری و سیگاری گروه 0 هر ارقام و اعداد این

است باالتر ابتال ریسک . 

 

پیشگیری نحوة و ساز خطر عوامل  

 سرطان مثل بیماری به ابتال برای را فرد شانس که است عاملی هر فاکتور، ریسک یا خطرساز عامل

.دهد مي قرار تأثیر تحت  

 ولی. کنترلند قابل سیگار مثل آنها از بعضی. دارند متفاوتی خطرساز عوامل مختلف، هاي سرطان 

. تغییرند غیرقابل خانوادگی سابقة و فرد سن مثل دیگر بعضی  

 عوامل این از بسیاری حتی یا و فاکتور ریسک داشتن. نیستند چیز همه کنندة تعیین فاکتورها ریسک ولی

.شوید مي بیماری به مبتال حتماا  شما که نیست معنا این به خطرساز،  

 به مبتال فرد اگر حتی. ندارند ای شده شناخته خطرساز عامل هیچ بیماری، به مبتال افراد از بسیاری 

 است، فرد سرطان با مرتبط مقدار چه عامل این اینکه تعیین باشد، هداشت هم فاکتور ریسک ریه، سرطان

.است مشکل بسیار  

کند مي ریه سرطان به ابتال مستعد تر بیش را شما فاکتور، ریسک چندین داشتن هم، هنوز   

کشیدن سیگار  

 مورد 0 عامل تنباکو. است بوده ریه سرطان به ابتال مهم بسیار فاکتورهای ریسک از یکی تاکنون یگارس

 هایی پاکت تعداد نیز و کشد مي سیگار فرد که  زمانی مدت هرچه. باشد مي ریه سرطان به مبتال فرد 12 از
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 ریه، سرطان شروع قبل فرد اگر. یابد مي افزایش احتمال این باشد، تر بیش کند، مي مصرف روزانه که

.گردد مي باز خود طبیعی حالت به آهستگی به ریه بافت کند، ترک را سیگار  

 و برگ سیگار و پیپ کشیدن. دهد مي کاهش را ریه سرطان به ابتال ریسک سنی، هر در سیگار ترک 

شوند مي ریه سرطان به منجر عادی، سیگار کشیدن مشابه هم سبک سیگارهای نیز  

 را سرطان به ابتال ریسک نعنا، اسانس با سیگارهای یا قلیان که دارد وجود نگرانی این حاضر حال در

. دهد افزایش تر بیش عادی سیگارهای به نسبت تیح  

بکشند تری عمیق نفس که دهد مي را امکان این سیگاری افراد به نعنا چون  

منفعل سیگاری اصطالح به یا بودن سیگاری فرد و سیگار با تماس در  

 ستنشاقا را سیگار دود سیگاری، فرد با نزدیک تماس دلیل به ولی کشد نمي سیگار خودشان که افرادی

 سیگار خودشان که سیگاری افراد همسران. دارند ریه سرطان به ابتال برای باالتری احتمال کنند، مي

.دارند ریه سرطان به ابتال برای باالتری احتمال درصد 52 تا 02 افراد سایر به نسبت کشند، نمي  

دهد مي افزایش را هری سرطان به ابتال ریسک هم کار محیط در تنباکو با غیرسیگاری افراد تماس   

 قلیان

 سیگار از قلیان که شود مي تصور. است شده رایج بسیار جوانان بین در اخیر هاي سال در قلیان کشیدن

است تر ایمن و تر سالم  

 خطرناک همچنان رود، مي کار به شود مي استفاده قلیان در که ترکیباتی در تری کم تنباکوی که وجودی با

شود مي آینده در شدن سیگاری به منجر قلیان کشیدن نیز و است اعتیادآور و  
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 رادون

 ایجاد سنگ یا خاک در اورانیوم طبیعی شدن شکسته اثر در که است رادیواکتیو گاز یک رادون،

 این. نیست چشیدن و بوییدن دیدن، قابل رادون. شود مي یافت خاک در اورانیوم باالی سطوح. شود مي

. کند مي ایجاد را سرطان احتمالی فاکتورهای ریسک و شود مي ختهسا خانگی صورت به معموالا  گاز

حساسند بسیار رادون اثرات به خصوص به ها سیگاری  

 

 آزبستوز

 احتمال کنند، مي کار ماده این با که افرادی. است ریه سرطان دیگر فاکتور ریسک یک آزبستوز به تماس

. شود مي تر بیش بسیار احتمال این بکشند، سیگار راگ مخصوصاا . دارند ریه سرطان به ابتال برای باالتری

 به ابتال برای باالتری احتمال اند، داشته تماس آزبستوز با که غیرسیگاری و سیگاری افراد گروه دو هر

 با. دارند گیرد مي منشأ جنب پردة یعنی ریه پوشانندة الیة از که مزویلتوم نام به سرطان از خاصی نوع

 در نیز و کار محل در را آن از استفاده دولت شده، مي مصرف سال چندین ایبر آزبستوز که وجودی

 وجود ها ساختمان از بسیاری در هنوز ماده این که وجودی با. است کرده متوقف خانگی محصوالت

کند ایجاد ضرری نشود، آزاد هوا داخل به که زمانی تا که رسد نمي نظر به دارد،  
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کار حیطم در سرطان ایجاد عوامل سایر  

 امواج: شامل دارند وجود کار محیط در و دهند مي افزایش را سرطان به ابتال ریسک که موادی سایر

 وینیل، کلرید کادمیوم، برلیوم، آرسنیک، مثل استنشاقی معدنی و شیمیایی مواد اورانیوم، مثل رادیواکتیو

.شندبا مي....  و خردل گاز ذغالی، ترکیبات کروم، و نیکل حاوی ترکیبات  

 ولی. است برداشته بزرگی هاي قدم کارگران، از محافظت جهت در اخیر هاي سال در صنعت و دولت 

 امکان حد تا و کنید احتیاط باید کنید، مي کار مواد این از هرکدام با شما اگر و است باقی همچنان خطر،

برسانید حداقل به آنها با را خود تماس  

 

ها ریه روی رادیوتراپی  

 احتمال اند، گرفته قرار ها سرطان سایر درمان برای سینه قفسة ناحیة در رادیوتراپی تحت هک افرادی

.دارند ریه سرطان به ابتال برای باالتری  

 عمل بعد پستان رادیوتراپی درمان تحت که غیرسیگاری زنان. بکشند هم سیگار افراد این اگر ویژه به 

 تا رسد نمي نظر به. اند گرفته قرار سینه سرطان درمانی( پستان از توده برداشتن)  المپکتومي جراحی

باشند داشته ریه سرطان به ابتال برای باالتری احتمال نکشند، سیگار که زمانی  

 آرسنیک

 حتی احتمال این. دهد مي افزایش را ریه سرطان به ابتال احتمال آشامیدنی، آب در آرسنیک باالی سطوح

باشد مي هم باالتر سیگاری افراد برای  
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ریه سرطان خانوادگی یا شخصی سابقة  

 

 بستگان. دارید ریه سرطان دیگر نوع به ابتال برای باالتری احتمال هستید، ریه سرطان به مبتال اگر

 برای باالتری ابتالی احتمال مختصری ریه، سرطان به مبتال فرد( فرزندان یا برادر خواهر،) اول درجة

دارد ادامه همچنان زمینه این در تحقیقات. دارند ریه سرطان  

 

ها ویتامین و غذایی رژیم  

 در ریه سرطان به ابتال احتمال پایین، سبزیجات و میوه با غذایی رژیم که دهند مي نشان تحقیقات بعضی

 و میوه که رسد مي نظر به. دهد مي افزایش مختصری را گیرند مي قرار تنباکو دود با تماس در که افرادی

 دو در دیگر، طرف از. باشند داشته ریه سرطان به ابتال برابر در محافظتی اثر توانند مي سبزیجات

 کنند، مي مصرف بتاکاروتن حاوی هاي مکمل که سیگاری افراد که است شده مشخص شده انجام مطالعة

 ترکیبات نباید سیگاری افراد که دهند مي نشان نتایج. دارند ریه سرطان به ابتال برای باالتری شانس

کنند مصرف بتاکاروتن یحاو  

محیطی هاي آالینده یا و هوا آلودگی  

 این ولی. دهند مي افزایش را ریه سرطان به ابتال ریسک مختصری هوا، هاي آالینده بزرگ، شهرهای در

دارد ریه سرطان به ابتال ریسک افزایش در تری کم بسیار نقش سیگار دود اثر به نسبت همچنان افزایش  
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هواست و زیست محیط آلودگی دلیل به ریه سرطان از ناشی مرگ علل تمام از% 0 حدود کل در  

 

جوانا ماری مصرف  

 سیگارهای در تار محتوای. دهد مي افزایش را حلق و دهان سرطان به ابتال احتمال جوانا، ماری مصرف

 در انسرط ایجادکنندة ترکیبات از بسیاری. است تر بیش بسیار عادی سیگارهای به نسبت جوانا ماری

 شود مي منجر و شده تنفس عمیق و استنشاقی صورت به ماده این. دارند وجود هم جوانا ماری در تنباکو،

 آوری جمع نیست، قانونی ماده این مصرف اینکه دلیل به ولی. بماند باقی ها ریه در زیادی مدت دود، که

باشد نمي مقدور راحتی به بدن بر آن تأثیر و آن مورد در اطالعات  

 دانیم مي امروزه که وجودی با. ندارند ای شده شناخته خطرساز عامل هیچ سرطان، به مبتال افراد ضیبع

. دانیم نمي را آنها تمام از پیشگیری روش هنوز کنیم، پیشگیری ریه هاي سرطان از بسیاری از چگونه

. است نکشیدن سیگار ریه، سرطان از جلوگیری راه بهترین  

 سیگاری فرد که محیطی در تنفس از باید همچنین. کنید قطع را آن کنید سعی ید،کش مي سیگار قبل از اگر

.است ریه سرطان علت یک نیز رادون. کنید دوری هم دارد وجود  

 غذایی رژیم. دهید کاهش لزوم صورت در را خود تماس میزان توانید مي خانگی هاي آزمایش و درمان با 

کند مي کمک ریه سرطان از جلوگیری به سبزیجات و میوه زیادی مقدار با مناسب  
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ریه سرطان شایع بالینی عالئم و ها نشانه  

 در باید شما ولی. کنند نمي ایجاد عالمتی اند، نشده منتشر بدن در که زمانی تا ریه هاي سرطان اکثر

. دهید اطالع پزشکتان به سریعاا  زیر، مشکالت از کدام هر داشتن صورت  

 برایتان ریه سرطان اگر ولی. شوند مي ایجاد هم سرطان جز به دیگری علل اثر در مشکالت این اغلب،

 مدت یا و بود خواهید درمان قابل که است این معنی به فوری و سریع درمان شود، داده تشخیص

.کرد خواهید زندگی بهتر کیفیت با تری طوالنی  

هستند زیر موارد ریه سرطان بالینی عالئم ترین شایع   

 

شود نمي برطرف که مزمن و مداوم سرفة  

شود مي تشدید خندیدن سرفه، عمیق، نفس با اغلب که سینه قفسة درد  

صدا خشونت  

اشتهایی بی یا وزن کاهش  

رنگ صورتی و آجری یا خونی خلط  

نفس تنگی  

کنند مي عود و شوند مي تکرار مرتباا  که پنومونی و برونشیت مثل تنفسی هاي عفونت  

تازه سینة خس خس شروع  
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 همراه یا و تنهایی به درمانی شیمي درمان ترین اصلی هستید، کوچک سلول ریه سرطان به مبتال اگر

.است رادیوتراپی  

جراحی درمان  

 هر از مورد 1 از تر کم در. شود مي انجام کوچک سلول نوع از ریه سرطان درمان در ندرت به جراحی

 غدد به انتشاری هیچ که است کوچک ندول یا توده یک صورت به کوچک سلول ریه سرطان مورد، 02

 های درمان با معموالا  و باشد کننده کمک تواند مي جراحی صورت، این در. ندارد اعضا سایر یا لنفاوی

شود مي دنبال رادیوتراپی و درمانی شیمي جمله از تر بیش  

 

است موجود کوچک سلول غیر ریه سرطان درمان برای متفاوتی جراحی اعمال  

 

شود مي برداشته ریه کل جراحی، عمل این در :پنومونکتومی  

 

شود مي برداشته جراحی عمل این در ریه از( لوب) قسمت یک: لوبکتومی  

 یک عنوان به. شود مي برداشته لوب از قسمتی جراحی، این در(: ریه ای توده برداشت یا)  سگمنتکتومي

.است لوبکتومي جراحی، با اندرم قابل کوچک سلول ریه سرطان برای ارجح جراحی روش کلی، قانون  

 

www.takbook.com



 Page 166 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

 مورد آنها به سرطان انتشار نظر از تا شوند مي برداشته هم لنفاوی غدد جراحی، های روش این تمام در 

.گیرد مي قرار  عمومي بیهوشی تحت بیمار جراحی، اعمال این در. گیرند قرار بررسی  

 دلیل به جراحی بعد. باشد بستری نبیمارستا در هفته یک جراحی بعد بیمار است الزم شرایط این در 

 عفونت خونریزی، عمل، احتمالی عوارض سایر. داشت خواهد درد بیمار عمل، حین ها دنده خوردن برش

بود خواهد پنومونی یا ریه عفونت و زخم  
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 مالنوم

 از تومورهای غیر حساس به شیمی در مانی ایت

 و ترین متداول پوست سرطان. شود می پوست بیرونی الیه در غیرعادی تغییرات شامل پوست سرطان

دهد می تشکیل را جهان در سرطان کل درصد 50 و بوده جهان تمام در سرطان نوع ترین شایع  

 های نگرانی از یکی آن زیاد شیوع بدلیل اما یابند، می شفا پوست سرطان به مبتالیان اکثر هرچند و 

. آید می بحساب افراد بزرگ  

 ابتال از اشعه، این دربرابر قرارگیری عدم یا و فرابنفش اشعه برابر در قرارگیری کاهش با توانید می شما

دهید اهشک را آن خطر یا و کرده پیشگیری پوست سرطان به  

 

آن های نشانه و پوست سرطان انواع  

 که دهد می رخ سرطان این  نقاطی در معموال اما بیاید، بوجود بدن نقاط همه در تواند می پوست سرطان

.هستند آفتاب معرض در همه از بیشتر  

 و پوست سرطان انواع بشرح ادامه در. کند می مبتال را پوستی هرنگ با افراد همه در پوست سرطان 

پردازیم می آن های نشانه  

بازال سلول کارسینوم  (Basal cell carcinoma) 
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 نوع این. دهد می رخ صورت یا گردن جمله از آفتاب معرض در نواحی در معموال بازال سلول کارسینوم

بشکل است، ممکن پوست سرطان  

صورت در سفید یا چرکی برآمدگی یک  

دهد رخ یا قهوه یا و پوست رنگ که صاف، زخم یک یا . 

سنگفرشی سلول کارسینوم  (Squamous cell carcinoma) 

 های دست و ها گوش صورت، مانند آفتاب معرض در نواحی در سنگفرشی سلول کارسینوم اوقات، بیشتر

 که ای نواحی در سرطان نوع این به ابتال معرض در بیشتر بوده، تیره پوستشان افرادیکه. دهد می رخ فرد

شکل در است ممکن پوست سرطان نوع این. باشند می پاها جمله از تند،نیس آفتاب درمعرض  

 

سفت و قرمز برآمدگی یک  

بسته دلمه و پوسته پوسته مسطح، ضایعه یک  

 (Melanoma) مالنوم

 سرطانی خال یک تا گرفته عادی پوست از بدن نقطه هر در تواند می که است سرطان است نوعی مالنوم

. آید بوجود  

 پاها برروی معموال سرطان نوع این زنان در. میشود ظاهر مردان گردن یا و سر تنه، در معموال مالنوم

.دهد رخ هم نیست، آفتاب معرض در که نقاطی در تواند می بیماری مالنوم، در. گردد می ظاهر  
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 اپ یا  دست ناخن زیر یا و دست کف پا، کف در معموال مالنوم است، تیره آنها پوست رنگ افرادیکه در 

.شود می ظاهر  

 های نشانه. شود شروع بموقع آن درمان بایست ومی بوده خطرناک و شدید سرطانی معموال مالنوم  

شامل مالنوم  

درونشان در تر تیره های خال با پوست برروی بزرگ ای قهوه های لکه  

کند می خونریزی یا و شود می ایجاد تغییر آن حساسیت رنگ، اندازه، در که  خالی  

باشد آبی مشکی یا و آبی سفید، سرخ، که ای ضایعه یا زخم  

 بینی، همچون مخاط در پوشیده نقاط یا و پا و دست های ناخن پا، کف دست، کف برروی تیره های زخم

شوند می ظاهر واژن یا و مقعد دهان،  

 یید،نما مراجعه پزشک به کند می خاطر آزرده را شما که شدید خود پوست در تغییری هر دچار زمانیکه

کند می مشخص را آنها نبودن یا و بودن سرطانی پزشک و نیستند سرطان نشانه تغییرات این همه البته  

شامل دهد افزایش را پوست سرطان به ابتال خطر تواند می که عواملی  

 افرادیکه اینحال با شود، سرطان دچار است ممکن پوستش رنگ به توجه بدون فردی هر. روشن پوست

پذیرترند آسیب فرابنفش اشعه برابر در دارند، پوستشان در یکمتر رنگدانه  

 و کودکی در سوختگی آفتاب نتیجه های تاول و سوختگی آفتاب سابقه افرادیکه. سوختگی آفتاب سابقه

.است بیشتر آنها در پوست سرطان به ابتال خطر دارند، نوجوانیشان  
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دهد افزایش را پوست سرطان به ابتال خطر تواند می هم بزرگسالی در سوختگی آفتاب ضمن در   

 محافظ بدون خورشید نور زیر زیادی مدت افرادیکه همه. آفتاب نور برابر در حد از بیش گرفتن قرار

. هستند پوست سرطان به ابتال خطر در گیرند می قرار آفتاب ضد کرم و لباس همچون هایی  

 های المپ برابر در گرفتن قرار یا و کننده برنزه های تخت در خوابیدن جمله از کردن، برنزه راههای

 تشعشع به پوست واکنش پوست، شدن برنزه. دهد می افزایش را پوست سرطان به ابتال خطر کننده، برنزه

است بنفش ماوراء اشعه حد از بیش  

 ربیشت کنند، می زندگی گرم آفتابی، مناطق در افرادیکه. مرتفع مناطق هوای و آب یا و آفتابی هوای و آب

. هستند خورشید نور معرض در افراد سایر از  

 سرطان به ابتال خطر نیز است، تر قوی و شدیدتر در آنجا در نورخورشید که مرتفع مناطق در زندگی

افزاید می را پوست  

 معموال که) دیسپالستیک های خال بنام غیرعادی های خال یا و بوده خال از پر آنها بدن افرادیکه. ها  خال

 به ابتال خطر در دیگران از بیشتر دارد، وجود بدنشان در( باشند می عادی های خال از تر بزرگ

 بمنظور مرتب را آنها دارید، بدنتان در غیرعادی های خال سابقه شما اگر. باشند می پوست سرطان

کنید چک تغییراتشان بر نظارت  

 سرطان به ابتال خطر تینیکآک کراتوز بنام پوست سرطانی پیش ضایعات. پوست سرطانی پیش ضایعات

 های رنگ که مانند فلس های تکه بشکل معموال سرطانی پیش ضایعات این. دهند می افزایش را پوست

 که روشن پوست افراد های دست و سر صورت، برروی معموال و داشته صورتی تا ای قهوه از متفاوتی

دهند می نشان را خود است، زده آسیب آنها به آفتاب  
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 سرطان به مبتال شما برادر و خواهر یا و والدین از یکی اگر. پوست سرطان به ابتال وادگیخان سابقه

یابد می افزایش شما در سرطان نوع این به ابتال خطر هستند، پوست  

 ابتالی خطر اید، شده مبتال پوست سرطان به قبال شما درصورتیکه. پوست سرطان به ابتال قبلی سابقه

باالست وستپ سرطان به شما دوباره  

 بیشتر آنها در پوست سرطان به ابتال خطر دارند، ضعیفی ایمنی سیستم افرادیکه. ایمنی سیستم ضعف

 تعویض از بعد افرادیکه یا و خون سرطان یا ایدز/ وی ای اچی به مبتال بیماران شامل افراد این. باشد می

باشد یم کنند، می دریافت ایمنی سیستم های کننده مهار بدنشان از عضوی  

 آکنه و اگزما جمله، از بیماریهایی درمان برای رادیوتراپی از افرادیکه. تشعشع معرض در گرفتن قرار

یابد افزایش پوست سرطان به آنها ابتالی خطر است ممکن کنند، می استفاده  
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 سرطان آندومتر

 از سرطانهای غیر حساس به شیمی درمانی است

 جنین که است جایی رحم. هاست زن لگن در توخالی و ای ماهیچه اندام که است رحم پوشانندة الیۀ آندومتر

. کند می رشد  

رحم دهانة آن باریک و پایینی انتهای. است متر سانتی 5-8 حدود رحم اردار،غیرب زنان از بسیاری در  

(cervix) 

شود می منتهی واژن به که دارد نام   

 

. است متفاوت ـ گویند می رحم سارکومای آن به که ـ رحم ماهیچة سرطان با آندومتر سرطان  

 ابتال خطر( پروژسترون بدون) اییتنه به استروژن مصرف یا پستان سرطان برای تاموکسیفن از استفاده

برد مي باال را آندومتر سرطان به  

 بیماری. شود ایجاد شوند مي درمان تاموکسیفن با که پستان سرطان به مبتال بیماران در آندومتر سرطان

 واژن خونریزی هرگونه و بگیرد قرار لگن معاینة مورد سال هر باید کند می مصرف را دارو این که

. دهد گزارش سریع خیلی را( قاعدگی ریزیخون از غیر)  

( گذارد مي اثر ها سرطان از بعضی رشد بر که هورمونی) کنند می مصرف تنها استروژن که هایی خانم

یابد می افزایش آنها در آندومتر سرطان ایجاد خطر  
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 ها خانم در را سرطان ایجاداین خطر( دیگر هورمون یک) پروژسترون با ترکیب در استروژن مصرف

دهد نمی افزایش  

 

است لگن درد یا واژن معمول نا ترشحات شامل آندومتر سرطان های نشانه  

 

 موجب نیز دیگری های بیماری. آورد مي وجود به آندومتر سرطان را دیگر های نشانه و نشانه این

نیدک مشورت پزشک با حتماا  مشکالت این از هریک آمدن پدید صورت در. شود مي مشابهی های نشانه  

 

باشد نداشته ربطی( پریود) قاعدگی به که ترشحاتی یا خونریزی  

دردناک یا سخت کردن ادرار  

جنسی آمیزش هنگام در درد  

لگن ناحیة در درد  

 کار به آندومتر سرطان تشخیص و یافتن برای كنند مي ارزیابی را رحم آندومتر بافت که هایي آزمایش

روند می  
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 به. دهد نمی نشان را خود پاپ آزمایش در معموالا  شود، می شروع مرح داخل از آندومتر سرطان چون

 بررسی سرطانی های سلول کردن پیدا برای و بردارند را آندومتر بافت از ای نمونه باید دلیل، این

كنند مي استفاده كه ها روش این از بعضي. شوند میكروسكوپي  

 

 Biopsy بیوپسی

 باریک تیوب یک کردن وارد با( رحم داخلی پوشش) آندومتر از فتبا برداشتن: آندومتر از برداری نمونه

. شود می انجام رحم داخل به رحم دهانة طریق از پذیر انعطاف و  

  آسیب. آورد می بیرون را بافت نمونة سپس و تراشد می را آندومتر بافت از کوچکی مقدار آرامی به تیوب

بینند می سرطانی یها سلول یافتن برای میکروسکوپ رازیر بافت شناس  

 دهانة. است رحم داخلی پوشش یا بافت های نمونه برداشتن برای جراحی نوعی: کورتاژ و دیالتاسیون

 cervix رحم

  های نمونه. فرستند  مي رحم داخل به بافت برداشتن برای را( شکل قاشقی ابزار) کورت و كنند مي باز را 

روش این به. كنند مي میكروسكوپي بررسی بیماری های نشانه یافتن برای را بافت   

D&C 

گویند می هم   
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گذارد می اثر درمانی های گزینه و( بهبودی احتمال) آگهی پیش بر معینی عوامل  

 

دارند بستگی موارد این به درمانی های گزینه و( بهبودی احتمال) آگهی  پیش  

 

 بدن دیگر های قسمت در یا باشد کرده درگیر را رحم کل چه و باشد آندومتر در فقط چه) سرطان مرحلة

(بیابد گسترش  

رسند می نظر به چگونه میکروسکوپ زیر در سرطانی های سلول  

خیر یا گیرند مي قرار پروژسترون تأثیر تحت سرطانی های سلول  

است درمان قابل کامالا  آندومتر سرطان . دارد وجود بدن در سرطان گسترش برای راه سه   

 

از عبارتند یابد می گسترش بدن در سرطان که راهی سه  

 

برد می هجوم اطراف سالم های بافت به سرطان. مجاور بافت راه از  

 بدن دیگر نقاط به لنفاوی عروق طریق از و برد مي هجوم لنفاوی سیستم به سرطان. لنفاوی سیستم راه از

رسد می  
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 بدن دیگر نقاط به خون طریق از و برد مي هجوم ها مویرگ و ها سیاهرگ به سرطان. خون راه از

رسد می  

 های قسمت به خون یا لنف طریق از و شود می جدا( منشاء) اولیه تومور از سرطانی های سلول وقتی

. گویند می متاستاز رویه این به. شود تشکیل( ثانویه) دیگری تومور دارد احتمال رسد، می بدن دیگر

 استخوان در پستان سرطان اگر مثالا،. تاس اولیه تومور سرطان همان از( متاستاتیک) ثانویه تومور

 بیماری هستند، پستان سرطان های سلول همان درحقیقت استخوان در سرطانی های سلول یابد، گسترش

استخوان سرطان نه است پستان متاستاتیک سرطان  

 این از. است آندومتر سرطان برای درمان ترین رایج( جراحی عمل در سرطان برداشتن) جراحی

كنند مي استفاده جراحی یها شیوه  

 

 گردن و رحم اگر. دارند برمي را رحم گردن و رحم جراحي عمل با: کامل( هیستركتومي) برداري رحم

 و رحم اگر. گویند می واژنی( هیستركتومي) برداری رحم عمل آن به آورند، بیرون واژن از را رحم

 شکمی برداری رحم آن به آورند بیرون شکم در( بریدگی) بزرگ شکاف یک طریق از را رحم گردن

 برداری رحم آن به بردارند الپاروسکوپ وسیلة به کوچک شکاف یک طریق از اگر و گویند می

 Laparascopic الپاروسکوپیک

گویند می   
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طرفه دو اووفورکتومی سالپینگو  Salpingooforectomy  

تخمدان و فالوپ لولة هردو که جراحی عمل   

دارند برمي را   

. است واژن از قسمتی و رحم گردن رحم، برداشتن برای جراحی: رادیکال هیستركتومي داریبر رحم

دارند برمي هم را مجاور لنفاوی غدد یا پفالو های هلول ها، تخمدان  

 جراحی از بعد بیماران از بعضی بردارد، جراحی طول در را مشاهده قابل سرطان همة پزشک اگر حتی

 به. بروند بین از است مانده باقی که سرطانی های سلول تا شوند مي هم یدرمان هورمون یا پرتودرماني

گویند مي کمکی درمان شود می استفاده درمان موفقیت احتمال بردن باال برای جراحی از بعد که درمانی  

 پرتودرمانی

 

 نابودي برای پرتوها سایر یا پرانرژی ایکس اشعة از که است سرطان درمان نوعی پرتودرماني

.کند می استفاده آنها رشد کردن متوقف یا سرطانی های لولس  

 اشعه تاباندن برای بدن از خارج در دستگاهی از خارجی پرتودرماني. دارد وجود پرتودرماني نوع دو 

. کنند می استفاده سرطان  به  

 اند شده بندی ستهب ها کاتتر یا ها سیم ها، دانه ها، سوزن در که رادیواکتیو مادة از داخلی پرتودرماني در

. گذارند مي كار سرطان نزدیک یا داخل مستقیماا  که كنند مي استفاده  

دارد بستگي است درمان تحت که سرطانی مرحلة و نوع به پرتودرماني روش  
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درمانی هورمون  

 آنها از را فعالیت امكان یا دارد می بر را ها هورمون که است سرطان درمان نوعی درمانی هورمون

 بدن در غدد که هستند موادی ها هورمون. کند می جلوگیری سرطانی های سلول رشد از و دگیر مي

. دارند وجود خون در و سازند مي  

 در که دهند نشان ها آزمایش اگر. شوند می معینی های سرطان رشد موجب ها هورمون از بعضی

 از ،(ها گیرنده) شوند متصل آنها به تواند می ها هورمون که دارد وجود هایی محل سرطانی های سلول

كنند مي استفاده آنها عملکرد توقف یا هورمون تولید کاهش برای پرتودرماني یا جراحی داروها،  
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 فصل هفتم سرطانهای کودکان

 لوسمی

 از سرطانهای شایع در کودکان است

خون سرطان  ALL 

 معموالا  سرطان نوع این. است استخوان مغز و خون سرطان از ای  گونه( حاد لنفوسیتی لوسمی یا) اطفال 

 اطفال سرطان گونۀ ترین شایع سرطان این. گذارد  می وخامت به رو سرعت به نشود، درمان فوراا  اگر

 است

 به مرور به که سازد  می را( نابالغ های سلول)خون بنیادی های سلول استخوان مغز طبیعی، طور به

. شوند  می تبدیل بالغ خونی های سلول  

شود می تبدیل لنفاوی بنیادی سلول یک یا استخوانی مغز بنیادی سلول یک به خون بنیادی سلول  

 معنا این به خطرزا عوامل داشتن. گویند خطرزا عامل دهد افزایش را بیماری به ابتال خطر آنچه هر

 به آینده در که نیست معنا این به نیز خطرزا عوامل نداشتن شوید؛  می مبتال سرطان به آینده در که نیست

.شوید  نمی مبتال سرطان  

. کنند صحبت موضوع این دربارۀ خود پزشک با باید هستند خطر معرض در کنند  می فکر که افرادی   
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خون سرطان احتمالی خطرزای عوامل   

از اند عبارت  

 

خون سرطان به مبتال خواهر یا برادر  

تولد از پیش ایکس اشعۀ معرض در داشتن قرار  

اشعه تابش معرض در گرفتن قرار  

شوند می دفاعی سیستم تضعیف باعث که دیگری داروهای رفمص یا درمانی شیمی سابقۀ داشتن  

داون سندروم مانند ژنتیکی، خاص اختالالت به ابتال  

 

خون سرطان احتمالی های  نشانه  

هستند خونمردگی و تب شامل اطفال   

 

خون سرطان   

 یعالئم چنین بروز موجب نیز دیگری مشکالت. شود دیگر عالئم و زیر عالئم ایجاد موجب اطفال 

کنید مشورت پزشک با باید مشکالت این از یک هر بروز صورت در. شوند می  
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 تب

شدن خونمردگی یا خونریزی دچار آسانی به  

(آیند  می وجود به خونریزی اثر بر که پوست زیر کوچک و مسطح های  لکه) پتشی  

مفاصل یا استخوان درد  

ران کشالۀ یا شکم بغل، زیر گردن، در درد بدون های  توده  

خستگی احساس یا ضعف  

اشتها دادن دست از  

دارند بستگی عوامل این به درمان های  گزینه و( بهبودی احتمال) سرطان آگهی پیش  

 

تشخیص هنگام در سفید های  گلبول تعداد و سن  

اولیه درمان از پس سرطانی خونی های سلول تعداد کاهش سرعت  

نژاد و جنسیت  

ها  وسیتلنف های  کروموزوم در خاص تغییرات  

نخاع و مغز به خون سرطان سرایت  

داون سندروم به کودک ابتالی  
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 لنفوم

 لنفوم از سرطانهای شایع در اطفال است

 لنفاوی سیستم در( سرطان) بدخیم های سلول آن در که است بیماری کودکی دوران در هوچکین نفومل

گیرند می شکل  

 بدن ایمنی سیستم از بخشی یعنی لنفاوی سیستم در که است سرطان نوعی کودکی دوران هوچکین لنفوم

است شده ساخته زیر موارد از لنفاوی سیستم. کند می رشد  

 

 نام به خون سفید های لبولگ و کند می سفر لنفاوی سیستم طریق از که آبکی مایع رنگ، بی: لنفاوی غدد

کنند می محافظت تومور رشد و ها عفونت برابر در بدن از ها لمفوسیت. کند می حمل را لنفوسیت  

 آن بازگشت و بدن مختلف نقاط از را لنف آوری جمع که است نازک های لوله از ای شبکه: لنفاوی عروق

دارد برعهده خون جریان به را  

 کند می ذخیره را خونی سفید های سلول و کرده فیلتر را لنف که شکل لوبیا کوچک، های سازه: لنفاوی گره

.هستند بیماری و عفونت با مبارزه به کمک برای که  

 از هایی خوشه. است شده واقع بدن سراسر در شده یافت لنفاوی عروق شبکه امتداد در لنفاوی های گره 

هستند ران هکشال و شکم گردن، لگن، بغل، زیر در لنفاوی های گره  

 کند، می ذخیره را خون های سلول کند، می فیلتر را خون سازد، می را ها لنفوسیت که است عضوی: طحال

است شده واقع معده نزدیک شکم چپ سمت در و. برد می بین از را قدیمی خونی های سلول  
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 سینه پشت در نهسی قفسه در تیموس. شود می تکثیر و کرده رشد لنفوسیت آن در که است عضوی: تیموس

 است

کنند می تولید را ها لنفوسیت ها لوزه. گلو پشت در لنفاوی بافت از کوچک توده دو: ها لوزه  

 های سلول تولید به استخوان مغز. است بزرگ های استخوان مرکز در اسفنجی نرم، بافت: استخوان مغز

پردازد می ها پالکت و خون قرمز های سلول خون، سفید  

 و طحال تیموس، ها، لوزه لنفاوی، های گره شامل لنفاوی های ارگان و لنفاوی عروق نفاوی،ل سیستم تشریح

 به و لنفاوی عروق طریق از ها لنفوسیت و( روشن مایع) لنفاوی غدد. دهد می نشان را استخوان مغز

.کند می سفر نماید، می نابود را مضر مواد لنفوسیت آن در که لنفاوی های گره  

شود می خون وارد قلب نزدیک بزرگ ورید طریق از لنف   

 از بخشی هر در تقریباا  تواند می هوچکین لنفوم شود، می یافت بدن سراسر در لنفاوی های بافت که آنجا از

یافت خواهد گسترش بدن در اندام یا بافت هر به تقریباا  و شده شروع بدن  

 در ای خالصه مطالب این. غیرهوچکین لنفوم و هوچکین لنفوم: شوند می تقسیم کلی نوع دو به لنفوما

است بزرگساالن هوچکین لنفوم درمان مورد  

 است ممکن بزرگساالن برای درمان اما افتد، اتفاق کودکان و بزرگساالن در تواند می هوچکین لنفوم

 اکتسابی ایمنی نقص سندرم که بیمارانی در تواند می هوچکین لنفوم. باشد کودکان برای درمان از متفاوت

دارند نیاز خاص درمان به بیماران این دهد؛ می رخ( ایدز)  
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دارد وجود کودکی دوران هوچکین لنفوم نوع دو  

از عبارتند کودکی دوران هوچکین لنفوم نوع دو  

کالسیک هوچکین لنفوم  

غالب های لنفوسیت گره با هوچکین لنفوم  

 زیر در سرطانی های لسلو چگونه اینکه براساس زیرگروه چهار به کالسیک هوچکین لنفوم

شود می تقسیم شوند، مشاهده میکروسکوپ  

غنی لنفوسیت با کالسیک هوچکین لنفوم  

اسکلروز گره هوچکین لنفوم  

سلولی بافت مخلوط هوچکین لنفوم  

شده خالی – لنفوسیت هوچکین لنفوم  

 کودکی ندورا هوچکین لنفوم به ابتال خطر بر تواند می بار - اپستاین عفونت ویروس و جنس سن،

باشد تأثیرگذار  

 عامل یک داشتن. شود می نامیده خطر عامل یک باشد بیماری گرفتن خطر افزایش باعث که چیزی هر

 شما که نیست معنا این به خطر عوامل نداشتن بکند؛ سرطان به مبتال را شما که نیست معنا این به خطر

 این در باید است خطر معرض در است ممکن که کنند می فکر که افرادی. شوید نمی سرطان به مبتال

است زیر موارد شامل کودکان هوچکین لنفوم برای خطر عوامل. کنید صحبت خود دکتر با مورد  
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 کودکان در. است پسران از بیشتر کمی دختران در هوچکین لنفوم سنین، این در. 10 و 10 بین سنین

تاس رایج دختران به نسبت پسران در بیشتر سال، 0 از کمتر  

بار - اپستین ویروس به بودن آلوده  

هوچکین لنفوم به مبتال خواهر یا برادر داشتن  

 وزن کاهش و شبانه عرق تب، لنفاوی، غدد تورم شامل کودکی دوران هوچکین لنفوم احتمالی های نشانه

 است

 

 یک هر اگر .شود ایجاد دیگر شرایط با یا کودکی دوران هوچکین لنفوم با است ممکن عالئم سایر و اینها

شود مشورت دکتر با باید دهد می رخ زیر مشکالت از  

 

ران کشاله یا بغل، زیر سینه، قفسه گردن، در تورم درد، بدون لنفاوی غدد  

 تب

عرقی شب  

شده شناخته دلیل هیچ بدون وزن کاهش  

دار خارش پوست  
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 لنفوم تشخیص و( ردنک پیدا) شناسایی برای استفاده مورد لنفاوی سیستم بررسی برای که آزمایشاتی

هستند کودکی دوران در هوچکین  
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 نروبالستوما 

 از تومورهای شایع در دوران کودکی است

.  شود می دیده هم بالغین در درتن به و کودکان و شیرخواران در که است سرطان نوعی نوروبالستوما

 جنین یا رویان در که هستند تکامل حال در و اولیه عصبی های سلول ، سرطان این های سلول معموال

. شوند می یافت  

 رشد حال در یا نارس های سلول که دارد سرطانی به اشاره بالتوما و بوده عصب معنی به نورو واژه) 

(کند می درگیر را   

 

 هم به اعصاب وسیله به و بوده نخاعی طناب و مغز اصلی اجزای(  عصبی های سلول)  ها نورون

هستند الزم حرکت و حس ، کردن فکر چون اعمالی برای ها سلول این.  شوند می مربوط   

 گاه هر که باورند این بر محققین از بسیاری. است نشده شناخته کامل طور به بیماری این ایجاد علت

 یا عصبی های سلول به ها آن تبدیل و جنینی طبیعی نوروبالست های سلول بلوغ روند در اختاللی

 به نوروبالستوما ، دهند خودادامه تقسیم و رشد به چنان هم ها سلول این ، آید وجود به کلیه فوق مدوالی

آید می وجود   
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 امواج از که روشی)  افیسونوگر از استفاده با و تولد از قبل را نوروبالستوما توان می ، نادر موارد در

. داد تشخیص(  کنند می استفاده جنین داخلی اعضای تصویرسازی برای صوتی  

 نقایص از مراقبت و تولد زمان بینی یاپیش جنینی سن تخمین برای معموال سونوگرافی های روش 

.  رود می کار به تولد معمول  

 پیدایش به منجر تواند می دیگر های روش یا و سونوگرافی تکنولوژی در آمده عمل به های پیشرفت

شود بیماری این تولد از پیش کشف برای تری دقیق های روش   

ها نشانه و عالیم   

 شکم در معموال که است غیرمعمول برآمدگی یا توده یک وجود ، نوروبالستوما عالمت ترین شایع

.  شود می قسمت آن در برجستگی باعث و شده یافت کودک  

 تومور وجود مستقیم اثرات که کند شکایت درد یا و ناراحتی ، شکم پری احساس زا است ممکن کودک

باشند می ناحیه آن در   

 

 اگر و کرد خواهد شکایت ها استخوان درد از تکلم به قادر کودک ، دهد رخ استخوانی متاستاز که زمانی

 ضعف چون عالیمی و شده نخاعی طناب روی فشار باعث تواند می یابد گسترش پشت های استخوان به

آورد وجود به کرختی یا و فلج    
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 اسهال:  از عبارتند شایع کمتر های نشانه.  باشد شده تب دچار کودک است ممکن موارد چهارم یک در

 و گرفتگی گر ، پوست سرخی ، قلب سریع ،ضربان(  پذیری تحریک دلیل به)  باال فشارخون ، مقاوم

  تعریق

 

 نیز دیگری عالیم ، دهد قرار فشار تحت گردن یا سینه قفسه در را اعصاب هک گاه آن ، نوروبالستوما

 نزدیک دیگر اعصاب روی فشار ، کوچک و تنگ های مردمک و پلک افتادن جمله از.  کند می ایجاد

شود ها ساق و بازوها حرکتی توان رفتن دست از باعث تواند می نخاع   

 

باشد پوست به بیماری گسترش نشانگر تواند می ، وچکک های کبودشدگی شبیه بنفش یا آبی های لکه   

 

 – اپسوکلونوس نشانگان نام با وضعیت این.  کنند می حرکت طبیعی غیر شکلی به کودک چشمان

شود می شناخته میوکلونوس   

 از نوروترانسمیتر نام به خاصی شیمیایی مواد طبیعی عصبی های سلول:  ادرار و خون های آزمایش 

.  دارند کنترل تحت را اعصاب فعالیت که کنند می آزاد خود  

 کاته ، شوند می تولید سمپاتیک عصبی سیستم های سلول وسیله به که نوروترانسمیترها اصلی گروه یک

. دارند نام کوالمین  
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 ، کند می تجزیه(  کوچکتر قطعات)  آن های متابولیت به را کوالمین کاته های مولکول بدن که زمانی 

.  شوند می دفع بدن از ادرار طریق زا مواد این  

 ادرار در که کنند می ترشح حدی به را ها کوالمین کاته ها سلول ، نوروبالستوما موارد% 02 حدود در

.  باشند سنجش قابل خون و  

 به مستقیما ، اسهال یا قلب سریع ضربان ، باال خون فشار چون هم نوروبالستوما با مرتبط عالیم بعضی

باشند می ها کوالمین کاته افزایش دلیل   

 

 میکروسکوپ زیر بافتی های نمونه در نوروبالستوما های سلول دیدن نیازمند قطعی تشخیص:  بیوپسی 

 از شکلی ای استوانه قطعه ه کنند می استفاده بزرگی سوزن از ، استخوان مغز بیوپسی منظور به.  است

. دارد می بر اینچ شانزدهم یک قطر و اینچ دوم یک تقریبی طول به را استخوان مغز  

 بافت ، سرنگ یک از استفاده با و شود می استفاده تر ظریف سوزنی از استخوان مغز آسپیراسیون در 

کشیم رامی استخوانی حفره داخل نرم   

نوروبالستوما بندی مرحله در تصویربرداری های آزمون   

ایکس اشعه    

کامپیوتری توموگرافی   (CT اسکن )  

مغناطیسی تشدید ازیس تصویر   (MRI)  

 

www.takbook.com



 Page 197 اطالعات در مورد بیماری سرطان در بدن انسان
 

گرافی سینتی یا رادیونوکلئید اسکن    

 

شود حاصل کامل بهبودی درنتیجه و شده تومور کل برداشت باعث تواند می جراحی ، موارد برخی در   

:  از عبارتند روند می کار به نوروبالستومی کودکان درمان برای که اصلی داروهای: درمانی شیمی 

 کلی طور به.  توپوتکان و ، اتوپوساید ، سین دوکسوروبی ، کریستین وین ، یسپالتینس ، سیکلوفسفامید

.  داد خواهند جواب کامال کودکان سوم دو در داروها این  

 سیس و دوکسوروبیسین عالوه به سیکلوفسفامید:  از است عبارت رود می کار به امروز که ترکیبی

اتوپوساید عالوه به پالتین   

 تسهیل برای و جراحی از قبل تومورها جداکردن برای خوبی به همچنین روش این : پرتودرمانی 

است داشته کاربرد تومور جراحی برداشتن   

 استخوان و مغز پیوند برای روش دو:  محیطی خون ای ریشه های سلول پیوند و استخوان و مغز پیوند 

. دارد وجود  
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 استتئوسارکوما

 از تومورهای دوران کودکی است

 تمامی در استخوان بدخیم تومور دومین و نوجوانان در استخوان بدخیم تومور شایعترین سارکوم استئو

باشد می سنین  

 معموال شود دیده بالغین در سارکوم استئو اگر افتد می اتفاق جوانان نو یا و کودکان در عمدتا تومور این

. باشد می تراپی رادیو یا و ژه پا بیماری عارضه  

.  است گردیده گزارش تومور گیر تک موارد در 05 پی تی ژن تاسیون مو تومور شناسی سبب در

. است گردیده گزارش موارد از بسیاری در نیز 0 ام دی ام ژن انکو حد از بیش بروز همچنین  

 شود می نرم بافت وارد و کرده تخریب را استخوان,  گردد می تشکیل زانو اطراف در معموال تومور

.دارد شکایت شود می افزوده آن میزان بر تدریج به که تورمی و موضعی درد از بیمار  

.میدهد متاساز ها ریه به ویژه به خون راه از و رس زود بطور تومور   

 می دیده است کرده پاره نقطه چند یا یک در را کورتکس که متافیز منظم نا تومورتخریب از گرافی در 

.شود  

. میدهد نشان نرم بافت به را جم تها میزان ای آر ام و دهد نشان را متاستاز تواند می ریه اسکن تی سی 

میباشد پریوست های کناره  در جدید استخوان تشکیل واقع در که کادمن مثلث  

 در تومور معروف نمای دو میباشند تومور داخل در جدید استخوان های تیغه که خورشید اشعه نمای و 

.باشند می ساده گرافی  
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 5 تا و آغاز جراحی انجام از قبل درمانی شیمی. است درمانی شیمی و عضو قطع جراحی تومور درمان 

. ابدمی ادامه جراحی از بعد ماه 10 الی  

 داده بیمار برای هنگام زود تشخیص اگر بخصوص است یافته بهبود گذشته به نسبت بیماری آگهی پیش 

.شود  

 است موضعی ورم و درد سرطان نوع این اصلی تظاهرات چون کنند توجه بهورز همکاران و دوستان 

 ورم و درد از که انینوجو هر در این بنابر ؛ نماید تقلید را دیدگی ضرب یک عالیم میتواند راحتی به

 سارکوم استئو فکر به باید انجامد می طول به اش ضربدیدگی بهبودی و دارد شکایت اندامها یا مفاصل

باشد زانو مفصل اطراف آن محل اگر بخصوص  باشیم  
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 رابدومیوسارکوم

تومورهای شایع در اطفال استاز   

 مانند) نرم بافت های سلول از بیماری این منشاء و است کودکان در توپور تومورهای سرطان سومین

باشد می( عضالت سلول  

 با معموالا  و دارد بستگی بیماری شروع اولیه محل به و بوده متفاوت سرطان، نوع این اولیه عالئم

شود می نمایان اطراف اعضا بر آن از ناشی فشارهای یا و بیماری شروع محل در توده های نشانه   

 ناحیه درگیری نشانه انحراف و چشم آمدن جلو – مثانه درگیری نشانه ادرار در اختالل و شکم توده

است بیماری نوع این در شایع عالئم از هایی نمونه چشم،  

 بیماری این به ابتال معنی به الزاماا  موارد این وجود که بوده بیماری عمومی عالئم شده، ذکر مطالب

باشد می ضروری تشخیصی، مراحل انجام و متخصص پزشک به مراجعه و نیست  

 های اندازه و ها شکل به کنند، می رشد کنترل غیرقابل طریقی به ها سلول سرطان، انواع همه انندم

 را خود مجاور های سلول گرفته، نادیده را بدن در خود معمول مرزهای شوند، می تبدیل غیرطبیعی

کنند می تخریب  

 اینکه به توجه با. است رادیوتراپی خاص موارد در و درمانی شیمی شامل بیماران این درمانی های وشر

دارد، وجودی باالیی بهبودی به امید ابتدایی مراحل در بیماری تشخیص صورت در  

 و متخصص پزشک به مراجعه ممکن زمان ترین کوتاه در اولیه عالئم مشاهده از پس شود می توصیه 

شود انجام پیگیری  
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ویلمزتومور   

تومورهای شایع در کودکان استاز   

 فقط معموالا  ولی گذارد، می اثر کلیه دو هر بر شود می شناخته هم نفروبالستوما نام با که ویلمز ومورت

.کند می رشد ها کلیه از یکی در  

 و شود می آغاز رحم در جنین رشد که کند می رشد به شروع زمانی تومور این که معتقدند پزشکان 

 می درست تومور و کنند نمی کار درست دهند تشکیل را ها کلیه است قرار که هایی سلول از بعضی

 کنند

 

عالئم و ها نشانه  

 خیلی و دهند نمی نشان سرطان داشتن از ای نشانه هیچ ها بچه بیشتر ویلمز، تومور تشخیص از قبل

.کنند می بازی و کنند می عمل نرمال  

 که است شایع. شوند می بچه شکم در سفتی برجستگی متوجه والدین که شود می کشف تومور زمانی 

 002 تشخیص هنگام در توده وزن متوسط و باشد شده بزرگ بسیار که شود می کشف زمانی توده این

است گرم  
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 ادرار، شدن خونی باال، خون فشار شکم، درد تهوع، دچار نیز سرطان این به مبتال های بچه از بعضی

. شوند می تب یا اشتها دادن دست از  

 دیگر های قسمت به آنها اغلب ولی هستند، بزرگ شوند می کشف که زمانی ویلمز تومورهای آنکه با 

باشد آمیز موفقیت آنها درمان که شود می باعث این. شوند نمی پخش بدن  

 تشخیص

 ها تست این. شود می استفاده آن مرحله تعیین و ویلمز تومور تشخیص تأیید برای زیادی های آزمایش از

شوند می زیر موارد شامل آزمایشات و  

 بجای صوتی امواج از که است تومور این تشخیص برای ابزار اولین معموالا  اولتراسوند سونوگرافی    •

شود می استفاده مربوطه های قسمت از تصویربرداری برای ایکس اشعه  

 می مربوطه اندام از کاملی مقطعی نمای ایکس اشعه کمک با( اسکن تی سی) کامپیوتری توموگرافی    •

. دهد  

 خیر یا شده پخش بدن دیگر های بخش به سرطان آیا اینکه تعیین و تومورها تشخیص برای روش این

است مناسب بسیار  

 برداشتن برای قوی های مگنت و رادیویی امواج از( آی آر ام) مغناطیسی رزونانس تصویربرداری    •

.کند می استفاده بدن درونی های بخش از کاملی تصاویر  

 اصلی خونی های رگ به سرطان آیا که شود متوجه تا کنند می کمک پزشک به پیچیده تصاویر این 

خیر یا کرده حمله کلیه نزدیک  
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شود می استفاده ها ریه در خصوص به شده فراپخش های بخش کردن پیدا برای ایکس اشعه    •  

 بیمار، استخوان از هایی بخش کردن هایالیت برای کم مقادیر در رادیواکتیو مواد از استخوانی اسکن    •

کند می استفاده وجود، صورت در  

 تشخیص و بیمار کلی سالمت کردن چک برای ادرار یا خون آزمایش مانند آزمایشگاهی های تست    •

رود می بکار( سفید یا قرمز خونی های سلول پایین تعداد مانند) درمان جانبی عوارض  

 کردن چک و نظارت برای آزمایشی هیچ و است نادر بسیار باشد ارثی ویلمز تومور اینکه احتمال

.ندارد وجود دهند می انتقال خود فرزندان به را بیماری این که افرادی  

 ظهور احتمال توانند می مادرزادی نقص های سندروم مانند ژنتیکی فاکتورهای از بعضی وجود، این با 

. ببرند باال را بیماری این  

سندروم خود ارثی سابقه در که آنهایی   

Beckwith-Wiedemann 

 ( بزرگ بسیار داخلی های اندام سندرم   یا( تناسلی دستگاه یا ادراری مجراری ها، کلیه عنبیه، در نقص ،(

دارند بیماری این به ابتال در باالتری ریسک دارند، تناسلی اندام در نقص  

 یکبار ماه سه هر سالگی، 5 یا 5 سن تا باید دارند ویلمز تومور ریسک فاکتورهای که کودکانی

باشند پزشک نظر تحت بیشتر سال چند باید دارند، باالتری ریسک که آنهایی. شوند سونوگرافی  
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 درمان

 به چیزی و تشخیص زمان در سرطان مرحله آنها مهمترین و شود می تعیین زیادی فاکتورهای با درمان

یا" شناسی بافت" نام  histology 

.است میکروسکوپ زیر مشاهده هنگام سرطانی های سلول   

 شناسی بافت هستند،" نامطلوب" که تومورهایی و شود می گفته درمان احتمال به" مطلوب" شناسی بافت 

 هیستولوژی یا شناسی بافت ویلمز تومورهای از درصد 00 حدود. است سخت آن درمان و تهاجمی آنها

دارند مطلوب  

 می استفاده( متاستاز) فراپخش تومور یک گسترش میزان توصیف برای ای مرحله سیستم از پزشکان

. کنند  

 مثال برای. است مفید بسیار درمان نوع بهترین و درمان احتمال و بیماری بینی پیش تعیین در سیستم این

 باال او درمان احتمال تا باشد داشته داروها از ای فشرده رژیم باید دارد تهاجمی بسیار بیماری که ای بچه

.برود  

  تا کند دریافت را الزم داروی مقدار کمترین باید دارد تهاجمی حالت کمتر او بیماری که ای بچه 

یابد کاهش داروها سمیت بلندمدت جانبی عوارض  
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