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تب معموال عالمت عفونت است .منشاء عفونت ممکن است ویروسی (که معموال
درمان عالمتی بوده و حتی بدون درمان هم بهبود مییابد) یا ممکن است باکتریایی یا
قارچی باشد (که در آن بعد از تشخیص عفونت دارو تجویز میشود ).سایر علل تب
شامل التهاب ،عوارض دارویی با رشد تومور است

گاهی علت شناخته میشود .در صورت بروز عفونت ،تب ناشی از واکنش بدن در
تالش برای از بین بردن عوامل مهاجم است.
تب یک مقاومت طبیعی مهم در مقابل میکروبها است .بیمارانی که تحت شیمیدرمانی
هستند ،بیشتر احتمال بروز عفونت دارند ،زیرا تعداد گلبولهای سفید خون برای
مقابله با میکروبها کمتر است.
بهتر است یک دماسنج را که بهراحتی قابل کاربرد و خواندن از طریق دهان باشد ،در
اختیار داشته باشید

اگر احساس سرما یا گرما میکنید هر  2-3ساعت دمای بدن را از طریق دهان
اندازهگیری کنید .اگر نمیتوانید دماسنج را در دهان خود نگه دارید ،آن را زیر بغل
خود بگذارید .نتیجه اندازهگیری دمان بدن را یادداشت کنید
مقدار زیادی مایعات (آب ،آبمیوه ،نوشابه ،سوپ) بنوشید
به میزان کافی استراحت کنید
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اگر دچار لرز هستید ،خود را با پتو بپوشانید
خود را فقط با یک پوشش نازک بپوشانید
اگر گرم هستید پارچه خنک روی خود بگذارید
اگر پزشک تجویز کرده باشد از داروهایی مانند استامینوفن استفاده کنید
مراقبین چه کارهایی میتوانند انجام دهند
مراقب لرز باشید و بعد از پایان لرز دمای بدن بیمار را اندازهگیری کنید
دمای بدن را با قرار دادن دماسنج در زیر زبان یا زیربغل اندازهگیری کنید.
دماسنج را داخل مقعد استفاده نکنید مگر آنکه توسط پزشک تجویز شده باشد
سعی کنید افرادیکه تبدار هستند یا سرماخوردگی دارند ،بیمار را مالقات نکنند یا از
طریق تلفن احوالپرسی کنند
مایعات بیشتر و غذاهای میان وعده به بیمار بدهید
به بیمار کمک کنید داروها را سر موقع مصرف کند
در صورتیکه بیمار دچار گیجی است ،موقعیت خود را نمیداند ،دچار فراموشی است یا
چیزی را احساس نمیکند با پزشک تماس بگیرید
در موارد زیر با پزشک تماس بگیرید
تب باالی  33درجه سانتیگراد یا باالتر که از طریق دهان اندازهگیری شده باشد
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با توجه به این که بیماران سرطانی از نظر پایه دچار مشکالت ضعف ایمنی هستند ما
همیشه باید آنها را از نظر تب کنترل کنیم زیرا مستعد بیماری و عفونت می باشند و
تب شایع ترین عالمت ایجاد مشکل برای آنها است تا با کنترل و پیگیری علت تب شاید
بتوان بیمار را از مرگ حتمی نجات داد

متخصص رادیوتراپی انکولوژی هشدار داد :تب یک مرکز مغزی است که درجه
حرارت را کنترل می کند و اگر به هر علتی نشود این مرکز را کنترل کرد به طور قطع
با افزایش درجه حرارت بدن و رسیدن به باالی  04درجه کشنده خواهد بود

تب را هیچ وقت شوخی نگیریم و با توجه به این که یک بیماری مهلک محسوب
می شود در هر بیمار دارای تب باید بررسی های کامل را انجام داد

P a g e 5 | 55

تب در سرطانها

www.takbook.com

سرطان کولون از سرطانهای همراه با تب است.

سرطان روده بزرگ نوعی سرطان است که در روده بزرگ (روده بزرگ) شروع
می شود .روده بزرگ قسمت پایانی دستگاه گوارش است
سرطان روده بزرگ به طور معمول در بزرگساالن مسن بروز میکند
اگرچه ممکن است در هر سنی اتفاق بیفتد .معموالً به صورت توده های کوچک و غیر
سرطانی (خوش خیم) سلول هایی به نام پولیپ که در قسمت داخلی روده بزرگ تشکیل
می شود  ،شروع می شود.
با گذشت زمان برخی از این پولیپ ها می توانند به سرطان روده بزرگ تبدیل شوند

پولیپ ها ممکن است کوچک باشند و در صورت وجود عالئم کمی دارند .به همین دلیل
پزشکان آزمایش غربالگری منظم را برای جلوگیری از سرطان روده بزرگ با
شناسایی و از بین بردن پولیپ ها قبل از تبدیل شدن به سرطان  ،توصیه می کنند
در صورت بروز سرطان روده بزرگ  ،بسیاری از روش های درمانی برای کمک به
کنترل آن وجود دارد  ،از جمله جراحی  ،پرتودرمانی و درمان های دارویی مانند
شیمی درمانی  ،درمان هدفمند و سیستم ایمنی
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سرطان روده بزرگ گاهی به نام سرطان روده بزرگ گفته می شود که اصطالحی است
که ترکیبی از سرطان روده بزرگ و سرطان رکتوم است که در روده شروع می شود

عالئم و نشانه های سرطان روده بزرگ شامل موارد زیر است

تغییر مداوم در عادات روده شما  ،از جمله اسهال یا یبوست یا تغییر در قوام مدفوع
خونریزی رکتال یا خون در مدفوع شما
ناراحتی مداوم شکم  ،مانند گرفتگی  ،گاز یا درد
احساس اینکه روده شما به طور کامل خالی نمی شود
ضعف یا خستگی
کاهش وزن غیر قابل توضیح
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عوامل خطر
عواملی که ممکن است خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزایش دهد عبارتند از

سن باالتر سرطان روده بزرگ در هر سنی قابل تشخیص است  ،اما اکثر افراد مبتال به
سرطان روده بزرگتر از  04سال دارند
نژاد آفریقایی-آمریکایی .آمریکایی های آفریقایی تبار نسبت به افراد نژادهای دیگر
خطر سرطان روده بزرگ دارند
سابقه شخصی سرطان کولورکتال یا پولیپ .اگر قبالً مبتال به سرطان روده بزرگ یا
پولیپ روده بزرگ غیر سرطان هستید  ،در آینده خطر بیشتری از سرطان روده بزرگ
دارید
شرایط التهابی روده .بیماریهای التهابی مزمن روده بزرگ مانند کولیت اولسراتیو و
بیماری کرون می توانند خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزایش دهند.
سندرمهای ارثی که خطر سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد .برخی جهش های
ژنی که در طی چندین سال از خانواده شما گذشت می تواند خطر ابتال به سرطان روده
بزرگ را به میزان قابل توجهی افزایش دهد .تنها درصد کمی از سرطانهای روده
بزرگ با ژنهای ارثی مرتبط هستند.
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شایعترین سندرمهای ارثی که خطر سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد ،
پولیپوزوم آدنوماتوز خانوادگی است.

رژیم غذایی کم فیبر و پرچرب .سرطان روده بزرگ و سرطان رکتوم ممکن است با
یک رژیم غذایی معمولی غربی همراه باشد  ،که از نظر فیبر کم و دارای چربی و
کالری زیاد است .تحقیقات در این زمینه نتایج متفاوتی داشته است .برخی مطالعات
حاکی از افزایش خطر ابتال به سرطان روده بزرگ در افرادی است که رژیم های
غذایی پر گوشت قرمز و گوشت فرآوری شده مصرف می کنند

چاقی افرادی که چاق هستند  ،خطر ابتال به سرطان روده بزرگ و افزایش خطر ابتال
به سرطان روده بزرگ را در مقایسه با افرادی که وزن طبیعی در نظر می گیرند ،
دارند
سیگار کشیدن .افرادی که سیگار می کشند ممکن است خطر ابتال به سرطان روده
بزرگ را افزایش دهند
الکل استفاده زیاد از الکل خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد
پرتودرمانی سرطان پرتودرمانی که به شکم برای معالجه سرطانهای قبلی انجام
می شود  ،خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزایش می دهد
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میوه ها  ،سبزیجات و غالت سبوس دار حاوی ویتامین ها  ،مواد معدنی  ،فیبر و آنتی
اکسیدان ها هستند که ممکن است در پیشگیری از سرطان نقش داشته باشند .میوه و
سبزیجات متنوعی را انتخاب کنید تا مجموعه ای از ویتامین ها و مواد مغذی را بدست
آورید

اگر در وزن سالم قرار دارید  ،با ترکیب یک رژیم غذایی سالم و ورزش روزانه  ،وزن
خود را حفظ کنید .اگر نیاز به کاهش وزن دارید  ،از پزشک خود در مورد راههای
سالم برای رسیدن به هدف خود سوال کنید .با افزایش میزان ورزش شما و کاهش
تعداد کالری هایی که می خورید  ،به کاهش وزن آرام بپردازید
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سرطان کیسه صفرا از سرطانهای همراه با تب است

سرطان کیسه صفرا سرطانی است که از کیسه صفرا شروع می شود

کیسه صفرا شما یک ارگ کوچک و گالبی شکل در سمت راست شکم شما  ،درست
زیر کبد شما است .کیسه صفرا صفرا را ذخیره می کند  ،یک مایع گوارشی که توسط
کبد شما تولید می شود

سرطان کیسه صفرا شایع نیست .هنگامی که سرطان کیسه صفرا در اولین مراحل خود
کشف شود  ،احتمال درمان بسیار مناسب است .اما بیشتر سرطانهای کیسه صفرا در
اواخر مرحله کشف می شوند  ،که پیش آگهی ها اغلب بسیار ضعیف هستند

تشخیص سرطان کیسه صفرا دشوار است زیرا اغلب باعث ایجاد عالئم یا عالئم خاصی
نمی شود .همچنین  ،طبیعت نسبتا ً پنهان کیسه صفرا باعث می شود که سرطان کیسه
صفرا بدون شناسایی تشخیص داده شود
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عالئم و نشانه های سرطان کیسه صفرا ممکن است شامل موارد زیر باشد

درد شکم  ،به ویژه در قسمت فوقانی راست شکم
نفخ شکم
تب
کاهش وزن بدون تالش
حالت تهوع
زرد شدن پوست و سفیدی چشم (زردی)

عوامل خطر
عواملی که می توانند خطر ابتال به سرطان کیسه صفرا را افزایش دهند عبارتند از

جنس شما سرطان کیسه صفرا در زنان شایع تر است
سن شما .با افزایش سن  ،خطر ابتال به سرطان کیسه صفرا افزایش می یابد
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تاریخچه سنگ های کیسه صفرا .سرطان کیسه صفرا بیشتر در افرادی که در گذشته
سنگ کیسه صفرا داشتند وجود دارد .هنوز هم سرطان کیسه صفرا در این افراد بسیار
نادر است
سایر بیماری ها و شرایط کیسه صفرا .سایر شرایط کیسه صفرا که می توانند خطر
ابتال به سرطان کیسه صفرا را افزایش دهند شامل پولیپ کیسه صفرا و عفونت مزمن
کیسه صفرا است
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لنفوم هوچکین از سرطانهای زمینه ساز تب است.

لنفوم هوچکین  -که قبالً به عنوان بیماری هوچکین شناخته می شد  -سرطان سیستم
لنفاوی است که بخشی از سیستم ایمنی بدن شماست .این بیماری ممکن است در هر
سنی مبتال شود  ،اما بیشتر در افراد بین  24تا  04سال و افراد باالی  00سال دیده
می شود

در لنفوم هوچکین  ،سلول های سیستم لنفاوی به طور غیر طبیعی رشد می کنند و
ممکن است فراتر از آن گسترش یابد

لنفوم هوچکین یکی از دو نوع معمول سرطانهای سیستم لنفاوی است .نوع دیگر ،
لنفوم غیر هوچکین بسیار شایع است

پیشرفت در تشخیص و درمان لنفوم هوچکین به افراد مبتال به این بیماری فرصت
بهبودی کامل را داده است
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عالئم و نشانه های لنفوم هوچکین ممکن است شامل موارد زیر باشد

تورم بدون درد غدد لنفاوی در گردن  ،زیر بغل یا کشاله ران
خستگی مداوم
تب
عرق شب
کاهش وزن غیر قابل توضیح
خارش شدید
افزایش حساسیت به اثرات الکل یا درد در غدد لنفاوی بعد از نوشیدن الکل

پزشکان مطمئن نیستند که چه عواملی باعث لنفوم هوچکین می شود .اما هنگامی
شروع می شود که سلول ضد عفونی بنام لنفوسیت جهش ژنتیکی ایجاد کند .جهش به
سلول می گوید که به سرعت تکثیر می شود و باعث می شود سلولهای بیمار زیادی
همچنان تکثیر شوند
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این جهش باعث می شود تعداد زیادی لنفوسیت های بزرگ و غیر طبیعی در سیستم
لنفاوی جمع شوند  ،جایی که سلول های سالم را جمع می کنند و باعث عالئم و نشانه
های لنفوم هوچکین می شوند

انواع مختلفی از لنفوم هوچکین وجود دارد .تشخیص شما براساس انواع سلولهای
درگیر در بیماری شما و رفتار آنها است .نوع لنفوم موردنظر شما گزینه های درمانی
شما را تعیین می کند

عوامل خطر
عواملی که می توانند خطر لنفوم هوچکین را افزایش دهند عبارتند از

سن شما .لنفوم هوچکین اغلب در افراد بین  50تا  34سال و افراد باالی  00سال
تشخیص داده می شود
سابقه خانوادگی لنفوم .داشتن نسبی خون با لنفوم هوچکین یا لنفوم غیر هوچکین
خطر ابتال به لنفوم هوچکین را افزایش می دهد
مرد بودن .نرها کمی بیشتر از زنان در معرض لنفوم هوچکین هستند
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عفونت گذشته اپشتین بار .افرادی که بیماری های ناشی از ویروس اپشتین بار دارند ،
مانند مونونوکلئوز عفونی  ،احتمال ابتال به لنفوم هوچکین را نسبت به افرادی که
عفونت اپشتین بار ندارند  ،ایجاد می کنند
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سرطان کلیه از سرطانهای همراه با تب است.
سرطان کلیه در کلیه ها شروع می شود .کلیه های شما دو اندام باقال هستند که هر
کدام تقریبا ً به اندازه مشت شما است .آنها در پشت اندام های شکمی شما قرار دارند
که یک کلیه در هر طرف ستون فقرات شما وجود دارد
در بزرگساالن  ،سرطان سلول کلیوی شایعترین نوع سرطان کلیه است  -حدود 04
درصد از تومورهای سرطانی .سایر انواع کمتر متداول سرطان کلیه ممکن است رخ
دهد .کودکان خردسال به احتمال زیاد به نوعی سرطان کلیه بنام تومور ویلمز مبتال
می شوند

به نظر می رسد میزان بروز سرطان کلیه در حال افزایش است .یکی از دالیل این
ممکن است این واقعیت باشد که تکنیک های تصویربرداری مانند اسکن توموگرافی
بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
این آزمایشات ممکن است منجر به کشف تصادفی بیشتر سرطانهای کلیوی شود .در
بسیاری از موارد  ،سرطان کلیه در مراحل اولیه یافت می شود  ،هنگامی که تومورها
کوچک هستند و به کلیه محدود می شوند  ،و باعث می شود درمان آنها راحت تر شود
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سرطان کلیه به ندرت در مراحل اولیه خود باعث بروز عالئم یا عالئم می شود .و در
حال حاضر هیچ آزمایش معمول برای غربالگری سرطان کلیه در صورت عدم وجود
عالئم انجام نشده است .در مراحل بعدی عالئم و نشانه های سرطان کلیه شامل موارد
زیر است

خون در ادرار شما  ،که ممکن است به رنگ صورتی  ،قرمز یا کوال ظاهر شود
درد در ناحیه پشت یا پهلو که از بین نمی رود
از دست دادن اشتها
کاهش وزن غیر قابل توضیح
خستگی
تب  ،که معموالً می آید و می رود
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پزشکان می دانند که سرطان کلیه از زمانی شروع می شود که برخی از سلول های
کلیوی جهش در
DNA
خود را بدست می آورند .جهش ها به سلول ها می گوید که به سرعت رشد و تقسیم
می شوند .سلولهای غیرطبیعی تجمع یافته توموری را تشکیل می دهند که می تواند
فراتر از کلیه باشد .بعضی از سلولها می توانند در قسمتهای دوردست بدن متالشی
شوند و گسترش یابند (متاستاز شوند)

عوامل خطر
عواملی که می توانند خطر ابتال به سرطان کلیه را افزایش دهند عبارتند از
سن باالتر خطر ابتال به سرطان کلیه با افزایش سن افزایش می یابد
سیگار کشیدن .افراد سیگاری نسبت به افراد غیر سیگاری خطر بیشتری از سرطان
کلیه دارند .بعد از ترک ریسک  ،خطر کاهش می یابد
چاقی افرادی که چاق هستند نسبت به افرادی که وزن متوسط در نظر گرفته می شوند
خطر ابتال به سرطان کلیه را بیشتر دارند
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فشار خون باال (فشار خون باال) .فشار خون باال خطر ابتال به سرطان کلیه را افزایش
درمان نارسایی کلیه افرادی که دیالیز طوالنی مدت برای درمان نارسایی .می دهد
مزمن کلیه دریافت می کنند  ،خطر بیشتری برای ابتال به سرطان کلیه دارند

ترک سیگار .اگر سیگار می کشید  ،ترک کنید .گزینه های بسیاری برای ترک وجود
دارد  ،از جمله برنامه های پشتیبانی  ،داروها و محصوالت جایگزین نیکوتین .به
پزشک خود بگویید که می خواهید کنار بگذارید و گزینه های خود را با هم در میان
بگذارید
وزن سالم خود را حفظ کنید .برای حفظ وزن سالم کار کنید .اگر اضافه وزن دارید یا
چاق هستید  ،تعداد کالری را که هر روز مصرف می کنید کاهش دهید و سعی کنید
بیشتر روزهای هفته از نظر جسمی فعال باشید .از پزشک خود در مورد سایر
راهکارهای سالم سوال کنید تا به شما در کاهش وزن کمک کند
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لوسمی از سرطانهای زمینه ساز تب است.

لوسمی سرطان بافتهای خون ساز بدن از جمله مغز استخوان و سیستم لنفاوی است

انواع بسیاری از سرطان خون وجود دارد .برخی از انواع سرطان خون در کودکان
شایع تر است .اشکال دیگر سرطان خون بیشتر در بزرگساالن مشاهده می شود

لوسمی معموالً شامل گلبولهای سفید خون می شود .گلبول های سفید شما مبارزان
عفونت قوی هستند  -آنها به طور معمول رشد می کنند و تقسیم می شوند  ،همانطور
که بدن شما به آنها احتیاج دارد.
اما در مبتالیان به لوسمی  ،مغز استخوان باعث ایجاد گلبولهای سفید غیر طبیعی می
شود  ،که عملکرد مناسبی ندارند

بسته به نوع لوسمی و سایر عوامل  ،درمان سرطان خون می تواند پیچیده باشد .اما
استراتژی ها و منابعی وجود دارد که می تواند به موفقیت شما در درمان کمک کند
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عالئم لوسمی بسته به نوع لوسمی متفاوت است .عالئم و عالئم سرطان خون مشترک
شامل موارد زیر است

تب یا لرز
خستگی مداوم  ،ضعف
عفونت های مکرر یا شدید
کاهش وزن بدون تالش
گره های لنفاوی متورم  ،بزرگ شدن کبد یا طحال
خونریزی آسان یا کبودی
بینی های مکرر

ناهنجاری های خاصی باعث می شود سلول با سرعت بیشتری رشد و تقسیم شود و
در هنگام مرگ سلول های طبیعی زندگی خود را ادامه دهد.
با گذشت زمان  ،این سلولهای غیر طبیعی می توانند سلولهای خونی سالم را در مغز
استخوان جمع کنند و منجر به تعداد گلبولهای سفید خون سالم  ،گلبولهای قرمز و
پالکتها شوند و باعث عالئم و عالئم سرطان خون شوند
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نوع اول طبقه بندی با سرعت پیشرفت لوسمی انجام می شود

لوسمی حاد .در لوسمی حاد  ،سلولهای خونی غیر طبیعی سلولهای خونی نابالغ
(انفجار) هستند .آنها نمی توانند عملکردهای عادی خود را انجام دهند و به سرعت
تکثیر می شوند  ،بنابراین بیماری به سرعت بدتر می شود .لوسمی حاد به درمان
تهاجمی و به موقع نیاز دارد
لوسمی مزمن .انواع مختلفی از لوسمی مزمن وجود دارد .بعضی از آنها سلولهای
زیادی تولید می کنند و برخی باعث تولید تعداد بسیار کمی سلول می شوند .لوسمی
مزمن شامل سلولهای خونی بالغ تر است .این سلولهای خونی با کندتر تکثیر یا تجمع
می یابند و می توانند برای مدت زمانی به طور طبیعی کار کنند .برخی از انواع
سرطان خون مزمن در ابتدا بدون عالئم اولیه ایجاد می شوند و می توانند سالها بدون
آن توجه یا تشخیص داده نشوند

عواملی که ممکن است خطر ابتال به برخی انواع سرطان خون را افزایش دهد عبارتند
از
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درمان قبلی سرطان .افرادی که انواع خاصی از شیمی درمانی و پرتودرمانی برای
سایر سرطانها داشته اند  ،در معرض خطر ابتال به انواع خاصی از لوسمی هستند
اختالالت ژنتیکی .به نظر می رسد ناهنجاری های ژنتیکی در ایجاد سرطان خون نقش
دارند.
برخی از اختالالت ژنتیکی مانند سندرم داون با افزایش خطر ابتال به سرطان خون
همراه است
قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی خاص .قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی
خاص  ،مانند بنزن  -که در بنزین یافت می شود و در صنایع شیمیایی مورد استفاده
قرار می گیرد  -با افزایش خطر ابتال به برخی انواع لوسمی همراه است

سیگار کشیدن .سیگار کشیدن خطر ابتال به لوسمی میلوژن حاد را افزایش می دهد
سابقه خانوادگی سرطان خون .اگر اعضای خانواده شما به سرطان خون مبتال شده اند
ممکن است خطر ابتال به این بیماری بیشتر شود
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سرطان کبد از سرطانهای همراه با تب است.

سرطان کبد سرطانی است که در سلولهای کبد شما شروع می شود .کبد شما یک اندام
با اندازه فوتبال است که در قسمت باالی شکم شما  ،زیر دیافراگم و باالی شکم شما
قرار دارد

چندین نوع سرطان در کبد ایجاد می شود .شایع ترین نوع سرطان کبد  ،سرطان کبدی
است که در نوع اصلی سلول کبدی (کبدی) شروع می شود .انواع دیگر سرطان کبد ،
مانند کوالنژیوکارسینوما داخل کبدی و هپاتوبالستوما بسیار کمتر دیده می شود

سرطانی که به کبد گسترش می یابد بیشتر از سرطان است که در سلولهای کبدی
شروع می شود.
سرطان که در ناحیه دیگری از بدن  -مانند روده بزرگ  ،ریه یا پستان  -شروع
می شود و سپس به کبد گسترش می یابد  ،به جای سرطان کبد  ،سرطان متاستاتیک
نامیده می شود.
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این نوع سرطان به نام ارگانی که در آن شروع شده است  -مانند سرطان روده بزرگ
متاستاتیک برای توصیف سرطان که از روده بزرگ شروع می شود و به کبد گسترش
می یابد نامگذاری شده است

سرطان کبد سرطانی است که در سلولهای کبد شما شروع می شود .کبد شما یک اندام
با اندازه فوتبال است که در قسمت باالی شکم شما  ،زیر دیافراگم و باالی شکم شما
قرار دارد

چندین نوع سرطان در کبد ایجاد می شود .شایع ترین نوع سرطان کبد  ،سرطان کبدی
است که در نوع اصلی سلول کبدی (کبدی) شروع می شود.
انواع دیگر سرطان کبد  ،مانند کوالنژیوکارسینوما داخل کبدی و هپاتوبالستوما بسیار
کمتر دیده می شود
سرطانی که به کبد گسترش می یابد بیشتر از سرطان است که در سلولهای کبدی
شروع می شود .سرطان که در ناحیه دیگری از بدن  -مانند روده بزرگ  ،ریه یا
پستان  -شروع می شود و سپس به کبد گسترش می یابد  ،به جای سرطان کبد ،
سرطان متاستاتیک نامیده می شود.
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این نوع سرطان به نام ارگانی که در آن شروع شده است  -مانند سرطان روده بزرگ
متاستاتیک برای توصیف سرطان که از روده بزرگ شروع می شود و به کبد گسترش
می یابد نامگذاری شده است

عواملی که خطر ابتال به سرطان اولیه کبد را افزایش می دهد عبارتند از

عفونت مزمن با ویروس هپاتیت ب و سی
خطر ابتال به سرطان کبد را افزایش می دهد
سیروز این وضعیت پیشرونده و برگشت ناپذیر باعث می شود بافت اسکار در کبد شما
ایجاد شود و احتمال ابتال به سرطان کبد را افزایش می دهد
برخی از بیماریهای ارثی کبدی .بیماری های کبدی که می توانند خطر ابتال به سرطان
کبد را افزایش دهند شامل هموکروماتوز و بیماری ویلسون است
دیابت .افراد مبتال به این اختالل قند خون در مقایسه با افرادی که دیابت ندارند  ،خطر
بیشتری برای ابتال به سرطان کبد دارند
بیماری کبد چرب غیر الکلی .تجمع چربی در کبد خطر ابتال به سرطان کبد را افزایش
می دهد
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قرار گرفتن در معرض آفالتوکسین ها .آفالتوکسین ها سموم تولید شده توسط قالب
هایی هستند که در محصوالت زراعی که به مقدار کم ذخیره می شوند رشد می کنند.
محصوالت زراعی مانند غالت و آجیل می توانند به آفالتوکسین ها آلوده شوند که این
امر می تواند در غذاهای ساخته شده از این محصوالت باشد
مصرف زیاد الکل .مصرف بیش از حد متوسط الکل روزانه در طی سالهای طوالنی
می تواند منجر به آسیب جبران ناپذیر کبد شود و خطر ابتال به سرطان کبد را افزایش
دهد

سیروز زخم کبد است و خطر ابتال به سرطان کبد را افزایش می دهد .اگر می توانید
خطر ابتال به سیروز را کاهش دهید
بهتر است جهت کنترل سیروز نوشیدن الکل را محدود کنید
وزن سالم خود را حفظ کنید .اگر وزن فعلی شما سالم است  ،سعی کنید با انتخاب یک
رژیم غذایی سالم و ورزش بیشتر روزهای هفته  ،آن را حفظ کنید .در صورت نیاز به
کاهش وزن  ،تعداد کالری که هر روز می خورید را کاهش دهید

ثابت شده است که برای کلیه افراد  ،غربالگری سرطان کبد باعث کاهش خطر ابتال به
سرطان کبد نمی شود و به طور کلی توصیه نمی شود.
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افراد با شرایطی که خطر ابتال به سرطان کبد را افزایش می دهد ممکن است
غربالگری را در نظر بگیرند  ،مانند افرادی که

عفونت هپاتیتB
عفونت هپاتیتC
سیروز کبدی
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سرطان پانکراس از سرطانهای همراه با تب می باشد

سرطان لوزالمعده در بافت لوزالمعده شما شروع می شود  -ارگانی در شکم شما که به
صورت افقی در قسمت تحتانی معده شما قرار دارد.
لوزالمعده شما آنزیمی را کمک می کند که به هضم و هورمون هایی که به مدیریت قند
خون شما کمک می کنند کمک می کند

سرطان لوزالمعده به طور معمول به سرعت در اندامهای مجاور گسترش می یابد .این
بیماری به ندرت در مراحل اولیه خود تشخیص داده می شود.
اما برای مبتالیان به کیست لوزالمعده یا سابقه خانوادگی سرطان لوزالمعده  ،برخی از
مراحل غربالگری ممکن است به تشخیص زودرس یک مشکل کمک کند.
یکی از عالئم سرطان لوزالمعده  ،دیابت است  ،به ویژه هنگامی که با کاهش وزن ،
زردی یا درد در قسمت فوقانی شکم که به پشت گسترش می یابد  ،رخ می دهد

درمان ممکن است شامل جراحی  ،شیمی درمانی  ،پرتودرمانی یا ترکیبی از این موارد
باشد
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عالئم و نشانه های سرطان لوزالمعده اغلب تا پیشرفت بیماری بروز نمی کنند .اینها
شامل موارد زیر است

درد در قسمت فوقانی شکم که به پشت شما تابیده می شود
از دست دادن اشتها یا کاهش وزن ناخواسته
افسردگی
ابتال به دیابت تازه
لخته شدن خون
خستگی
زرد شدن پوست و سفیدی چشم شما (زردی)
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سرطان لوزالمعده هنگامی رخ می دهد که سلول های لوزالمعده شما در دی ان ای
خود جهش ایجاد می کنند .این جهش ها باعث می شود سلولها به طور غیرقابل
کنترل رشد کنند و پس از مرگ سلول های طبیعی زندگی خود را ادامه دهند.
این سلول های تجمع یافته می توانند تومور تشکیل دهند .سرطان لوزالمعده درمان
نشده به اندام های مجاور و رگ های خونی متاستاز می دهد

بیشتر سرطان لوزالمعده در سلولهایی که مجاری لوزالمعده را تراز می کنند شروع
می شود .به این نوع سرطان  ،آدنوکارسینوم پانکراس یا سرطان اگزوکرین
لوزالمعده گفته می شود.
به ندرت  ،سرطان می تواند در سلولهای تولید کننده هورمون یا سلولهای عصبی و
غده لوزالمعده تشکیل شود.
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عواملی که ممکن است خطر ابتال به سرطان لوزالمعده را افزایش دهند عبارتند از

التهاب مزمن لوزالمعده (پانکراس)
دیابت
سابقه خانوادگی سرطان لوزالمعده
سیگار کشیدن
چاقی
سن باال زیرا بیشتر افراد باالتر از  50سالگی تشخیص داده می شوند

کاهش وزن .تعدادی از عوامل ممکن است باعث کاهش وزن در افراد مبتال به سرطان
لوزالمعده شود .خود سرطان ممکن است باعث کاهش وزن شود .حالت تهوع و
استفراغ ناشی از درمان های سرطانی یا فشار آوردن تومور به معده شما ممکن است
غذاخوردن را دشوار کند .ممکن است بدن شما در پردازش مواد مغذی از مواد غذایی
مشکل داشته باشد زیرا پانکراس شما به اندازه کافی آنزیم تولید نمی کند
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درد یک تومور رو به رشد ممکن است روی اعصاب شکم شما فشار بیاورد و باعث
درد شدید می شود .داروهای ضد درد می توانند به شما احساس راحتی بیشتری دهند.
پرتودرمانی ممکن است به متوقف کردن رشد تومور کمک کند تا به شما تسکین یابد
در موارد شدید  ،پزشک ممکن است روشی را برای بلوک عصبی انتخاب کند این
روش ارسال سیگنال های درد به مغز شما را کنترل میکند

انسداد روده سرطان لوزالمعده که در قسمت اول روده کوچک (اثنی عشر) به درون
آن فشار می یابد یا به آن فشار می آورد  ،می تواند جریان غذای هضم شده از معده
شما را به روده شما مسدود کند
پزشک شما ممکن است توصیه کند لوله (استنت) در روده کوچک شما قرار گیرد تا
آن را باز نگه دارد .ممکن است عمل جراحی الزم باشد تا معده شما به نقطه پایین
روده شما وصل شود که در اثر سرطان مسدود نشده باشد
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