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)که معموال  یروسیمنشاء عفونت ممکن است وتب معموال عالمت عفونت است. 

 یا یاییممکن است باکتر یا( یابدیبدون درمان هم بهبود م یبوده و حت یدرمان عالمت

علل تب  یر.( ساشودیم یزعفونت دارو تجو یصباشد )که در آن بعد از تشخ یقارچ

با رشد تومور است ییشامل التهاب، عوارض دارو  

 

از واکنش بدن در  ی. در صورت بروز عفونت، تب ناششودیعلت شناخته م یگاه

بردن عوامل مهاجم است.  یناز ب یتالش برا  

 درمانییمیکه تحت ش یمارانیاست. ب هایکروبمهم در مقابل م یعیمقاومت طب یکتب 

 رایخون ب یدسف یهاتعداد گلبول یرااحتمال بروز عفونت دارند، ز تریشهستند، ب

تر است.کم هاکروبیمقابله با م  

دهان باشد، در  یققابل کاربرد و خواندن از طر یراحتدماسنج را که به یکبهتر است  

یدداشته باش یاراخت  

 

دهان  یقبدن را از طر یساعت دما 2-3هر  کنیدیگرما م یااگر احساس سرما 

بغل  یرآن را ز ید،دماسنج را در دهان خود نگه دار توانیدی. اگر نمیدکن یریگاندازه

یدکن یادداشتدمان بدن را  یریگاندازه یجه. نتیدخود بگذار  

یدنوشابه، سوپ( بنوش یوه،)آب، آبم یعاتما یادیز مقدار  

یداستراحت کن یکاف یزانم به  
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یدخود را با پتو بپوشان ید،دچار لرز هست اگر  

یدپوشش نازک بپوشان یکرا فقط با  خود  

یدخود بگذار یخنک روپارچه  یدگرم هست اگر  

یداستفاده کن ینوفنمانند استام ییکرده باشد از داروها یزپزشک تجو اگر  

انجام دهند توانندیم ییچه کارها مراقبین  

یدکن یریگرا اندازه یماربدن ب یلرز دما یانو بعد از پا یدلرز باش مراقب  

. یدکن یریگاندازه یربغلز یازبان  یربدن را با قرار دادن دماسنج در ز دمای  

شده باشد یزمگر آنکه توسط پزشک تجو یددماسنج را داخل مقعد استفاده نکن  

از  یارا مالقات نکنند  یماردارند، ب یسرماخوردگ یادار هستند تب کهیافراد یدکن سعی

کنند یپرستلفن احوال یقطر  

یدبده یماروعده به ب یانم یو غذاها یشترب مایعات  

داروها را سر موقع مصرف کند یدمک کنک یمارب به  

 یااست  یدچار فراموش داند،یخود را نم یتاست، موقع یجیدچار گ یمارب کهیصورت در

یریدبا پزشک تماس بگ کندیرا احساس نم یزیچ  

یریدبا پزشک تماس بگ یرموارد ز در  

شده باشد یریگدهان اندازه یقباالتر که از طر یا گرادیدرجه سانت 33 یباال تب  
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هستند ما  یمنیدچار مشکالت ضعف ا یهاز نظر پا یسرطان یمارانکه ب ینبا توجه به ا

باشند و  یو عفونت م یماریمستعد ب یراز یمآنها را از نظر تب کنترل کن یدبا یشههم

 یدشاعلت تب  یگیریآنها است تا با کنترل و پ یمشکل برا یجادعالمت ا ینتر یعتب شا

نجات داد یرا از مرگ حتم یماربتوان ب  

 

است که درجه  یمرکز مغز یکهشدار داد: تب  یانکولوژ یوتراپیمتخصص راد

مرکز را کنترل کرد به طور قطع  یننشود ا یکند و اگر به هر علت یحرارت را کنترل م

درجه کشنده خواهد بود 04 یبه باال یدندرجه حرارت بدن و رس یشبا افزا  

 

مهلک محسوب  یماریب یککه  ینو با توجه به ا یریمنگ یوقت شوخ یچه تب را  

کامل را انجام داد یها یبررس یدتب با یدارا یمارشود در هر ب یم  
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 سرطان کولون از سرطانهای همراه با تب است. 

 

سرطان است که در روده بزرگ )روده بزرگ( شروع  یسرطان روده بزرگ نوع  

دستگاه گوارش است یانیشود. روده بزرگ قسمت پا یم  

بروز میکند روده بزرگ به طور معمول در بزرگساالن مسن  سرطان  

 یرکوچک و غ ی. معموالً به صورت توده هایفتداتفاق ب یاگرچه ممکن است در هر سن

 یلروده بزرگ تشک یکه در قسمت داخل یپبه نام پول یی( سلول هایم)خوش خ یسرطان

شود. ی، شروع م شود یم  

شوند یلتوانند به سرطان روده بزرگ تبد یپ ها میپول یناز ا یبا گذشت زمان برخ   

 

  یلدل یندارند. به هم یها ممکن است کوچک باشند و در صورت وجود عالئم کم یپپول

از سرطان روده بزرگ با  یریجلوگ یمنظم را برا یغربالگر یشپزشکان آزما

کنند یم یهشدن به سرطان ، توص یلها قبل از تبد یپبردن پول ینو از ب ییشناسا  

کمک به  یبرا یدرمان یاز روش ها یاریصورت بروز سرطان روده بزرگ ، بس در

مانند  ییدارو یو درمان ها ی، پرتودرمان یکنترل آن وجود دارد ، از جمله جراح

یمنیا یستم، درمان هدفمند و س یدرمان یمیش  
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است  یشود که اصطالح یبه نام سرطان روده بزرگ گفته م یگ گاهروده بزر سرطان

شود یاز سرطان روده بزرگ و سرطان رکتوم است که در روده شروع م یبیکه ترک  

 

است یرسرطان روده بزرگ شامل موارد ز یعالئم و نشانه ها  

 

در قوام مدفوع ییرتغ یا یبوست یامداوم در عادات روده شما ، از جمله اسهال  تغییر  

خون در مدفوع شما یارکتال  خونریزی  

درد یا، گاز  یمداوم شکم ، مانند گرفتگ ناراحتی  

شود ینم یروده شما به طور کامل خال ینکها احساس  

یخستگ یا ضعف  

یحقابل توض یروزن غ کاهش  
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 عوامل خطر

دهد عبارتند از یشکه ممکن است خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزا یعوامل  

 

است ، اما اکثر افراد مبتال به  یصقابل تشخ یباالتر سرطان روده بزرگ در هر سن سن

سال دارند 04سرطان روده بزرگتر از   

 یگرد یتبار نسبت به افراد نژادها یقاییآفر یها یکایی. آمریکاییآمر-یقاییآفر نژاد

 خطر سرطان روده بزرگ دارند

 یا. اگر قبالً مبتال به سرطان روده بزرگ یپپول یاال سرطان کولورکت یشخص سابقه

از سرطان روده بزرگ  یشتریخطر ب ینده، در آ یدسرطان هست یرروده بزرگ غ یپپول

یددار  

و  یواولسرات یتمزمن روده بزرگ مانند کول یالتهاب یماریهایروده. ب یالتهاب شرایط

.دهند یشگ را افزاتوانند خطر ابتال به سرطان روده بزر یکرون م یماریب  

 یجهش ها یدهد. برخ یم یشکه خطر سرطان روده بزرگ را افزا یارث سندرمهای

تواند خطر ابتال به سرطان روده  یسال از خانواده شما گذشت م ینچند یکه در ط یژن

روده  یاز سرطانها یدهد. تنها درصد کم یشافزا یقابل توجه یزانبزرگ را به م

مرتبط هستند.  یارث یبزرگ با ژنها  
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دهد ،  یم یشکه خطر سرطان روده بزرگ را افزا یارث سندرمهای یعترینشا

است. یآدنوماتوز خانوادگ یپوزومپول  

 

و پرچرب. سرطان روده بزرگ و سرطان رکتوم ممکن است با  یبرکم ف ییغذا یمرژ

و  یچرب یکم و دارا یبرهمراه باشد ، که از نظر ف یغرب یمعمول ییغذا یمرژ یک

مطالعات  یداشته است. برخ یمتفاوت یجنتا ینهزم یندر ا یقاتاست. تحق یادز یکالر

 یها یماست که رژ یدر افراد بزرگخطر ابتال به سرطان روده  یشاز افزا یحاک

کنند یشده مصرف م یپر گوشت قرمز و گوشت فرآور ییغذا  

 

خطر ابتال  یشافزا که چاق هستند ، خطر ابتال به سرطان روده بزرگ و یافراد یچاق

،  یرندگ یدر نظر م یعیکه وزن طب یبا افراد یسهبه سرطان روده بزرگ را در مقا

 دارند

کشند ممکن است خطر ابتال به سرطان روده  یم یگارکه س ی. افرادیدنکش سیگار

دهند یشبزرگ را افزا  

دهد یم یشاز الکل خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزا یاداستفاده ز الکل  

انجام  یقبل یمعالجه سرطانها یکه به شکم برا یسرطان پرتودرمان پرتودرمانی  

دهد یم یششود ، خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزا یم  
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 یو آنت یبر، ف یها ، مواد معدن یتامینو یو غالت سبوس دار حاو یجاتها ، سبز یوهم

و  یوهطان نقش داشته باشند. ماز سر یشگیریها هستند که ممکن است در پ یداناکس

را بدست  یها و مواد مغذ یتامیناز و یتا مجموعه ا یدرا انتخاب کن یمتنوع یجاتسبز

یدآور  

 

سالم و ورزش روزانه ، وزن  ییغذا یمرژ یک یب، با ترک یداگر در وزن سالم قرار دار

 ی، از پزشک خود در مورد راهها یدبه کاهش وزن دار یاز. اگر نیدخود را حفظ کن

ورزش شما و کاهش  یزانم یش. با افزایدبه هدف خود سوال کن یدنرس یسالم برا

یدوزن آرام بپرداز اهش، به ک یدخور یکه م ییها یتعداد کالر  
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 سرطان کیسه صفرا از سرطانهای همراه با تب است

 

شود یصفرا شروع م یسهاست که از ک یصفرا سرطان یسهسرطان ک  

 

شکل در سمت راست شکم شما ، درست  یچک و گالبارگ کو یکصفرا شما  کیسه

که توسط  یگوارش یعما یککند ،  یم یرهصفرا صفرا را ذخ یسهکبد شما است. ک یرز

شود یم یدکبد شما تول  

 

مراحل خود  ینصفرا در اول یسهکه سرطان ک ی. هنگامیستن یعصفرا شا یسهک سرطان

صفرا در  یسهک یسرطانها یشترمناسب است. اما ب یارکشف شود ، احتمال درمان بس

هستند یفضع یارها اغلب بس یآگه یششوند ، که پ یاواخر مرحله کشف م  

 

 یعالئم خاص یاعالئم  یجاداغلب باعث ا یراصفرا دشوار است ز یسهسرطان ک تشخیص

 یسهشود که سرطان ک یصفرا باعث م یسهنسبتاً پنهان ک یعت، طب ینشود. همچن ینم

داده شود یصشخت ییصفرا بدون شناسا  
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باشد یرصفرا ممکن است شامل موارد ز یسهسرطان ک یعالئم و نشانه ها  

 

راست شکم یدر قسمت فوقان یژهشکم ، به و درد  

 نفخ شکم

 تب

 کاهش وزن بدون تالش

 حالت تهوع

(یچشم )زرد یدیشدن پوست و سف زرد  

 

 عوامل خطر

دهند عبارتند از یشصفرا را افزا یسهتوانند خطر ابتال به سرطان ک یکه م یعوامل  

 

تر است یعصفرا در زنان شا یسهشما سرطان ک جنس  

یابد یم یشصفرا افزا یسهسن ، خطر ابتال به سرطان ک یششما. با افزا سن  
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که در گذشته  یدر افراد یشترصفرا ب یسهصفرا. سرطان ک یسهک یسنگ ها تاریخچه

 یارافراد بس ینصفرا در ا یسهصفرا داشتند وجود دارد. هنوز هم سرطان ک یسهسنگ ک

 نادر است

توانند خطر  یصفرا که م یسهک یطشرا یرصفرا. سا یسهک یطها و شرا یماریب سایر

صفرا و عفونت مزمن  یسهک یپدهند شامل پول یشصفرا را افزا یسهابتال به سرطان ک

صفرا است یسهک  
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 لنفوم هوچکین از سرطانهای زمینه ساز تب است.

 

 یستمسرطان س -شد  یشناخته م ینهوچک یماریکه قبالً به عنوان ب - ینلنفوم هوچک

ممکن است در هر  یماریب ینبدن شماست. ا یمنیا یستماز س یاست که بخش یلنفاو

 یدهسال د 00 یسال و افراد باال 04تا  24 یندر افراد ب یشترمبتال شود ، اما ب یسن

شود یم  

 

کنند و  یرشد م یعیطب یربه طور غ یلنفاو یستمس ی، سلول ها ینلنفوم هوچک در

یابدممکن است فراتر از آن گسترش   

 

،  یگراست. نوع د یلنفاو یستمس یاز دو نوع معمول سرطانها یکی ینهوچک لنفوم

است یعشا یاربس ینهوچک یرلنفوم غ  

 

فرصت  یماریب ینبه افراد مبتال به ا ینو درمان لنفوم هوچک یصدر تشخ پیشرفت

کامل را داده است یبهبود  
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باشد یرممکن است شامل موارد ز ینلنفوم هوچک یعالئم و نشانه ها  

 

کشاله ران یابغل  یردر گردن ، ز یبدون درد غدد لنفاو تورم  

مداوم خستگی  

 تب

 عرق شب

یحقابل توض یروزن غ کاهش  

یدشد خارش  

الکل یدنبعد از نوش یدرد در غدد لنفاو یابه اثرات الکل  یتحساس افزایش  

 

 یشود. اما هنگام یم ینباعث لنفوم هوچک یکه چه عوامل یستندپزشکان مطمئن ن

کند. جهش به  یجادا یکیجهش ژنت یتبنام لنفوس یشود که سلول ضد عفون یشروع م

 یادیز یمارب یشود سلولها یشود و باعث م یم یرتکثکه به سرعت  یدگو یسلول م

شوند یرهمچنان تکث  
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 یستمدر س یعیطب یربزرگ و غ یها یتلنفوس یادیشود تعداد ز یجهش باعث م این

کنند و باعث عالئم و نشانه  یسالم را جمع م یکه سلول ها ییجمع شوند ، جا یلنفاو

شوند یم ینلنفوم هوچک یها  

 

 یشما براساس انواع سلولها یصوجود دارد. تشخ یناز لنفوم هوچک یمختلف انواع

 یدرمان یها ینهشما و رفتار آنها است. نوع لنفوم موردنظر شما گز یماریدر ب یردرگ

کند یم یینشما را تع  

 

 عوامل خطر

دهند عبارتند از یشرا افزا ینتوانند خطر لنفوم هوچک یکه م یعوامل  

 

سال  00 یسال و افراد باال 34تا  50 یندر افراد ب اغلب ینشما. لنفوم هوچک سن

شود یداده م یصتشخ  

 ینهوچک یرلنفوم غ یا ینخون با لنفوم هوچک یلنفوم. داشتن نسب یخانوادگ سابقه

دهد یم یشرا افزا ینخطر ابتال به لنفوم هوچک  

هستند یناز زنان در معرض لنفوم هوچک یشترب یبودن. نرها کم مرد  
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بار دارند ،  ینتشاپ یروساز و یناش یها یماریکه ب یبار. افراد ینشتگذشته اپ عفونت

که  یرا نسبت به افراد ین، احتمال ابتال به لنفوم هوچک یمانند مونونوکلئوز عفون

کنند یم یجادبار ندارند ، ا ینتشعفونت اپ  
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 سرطان کلیه از سرطانهای همراه با تب است.

 

شما دو اندام باقال هستند که هر  یها یهشود. کل یها شروع م یهدر کل یهسرطان کل

شما قرار دارند  یشکم یبه اندازه مشت شما است. آنها در پشت اندام ها یباً کدام تقر

در هر طرف ستون فقرات شما وجود دارد یهکل یککه   

 04حدود  -است  یهنوع سرطان کل یعترینشا یویبزرگساالن ، سرطان سلول کل در

ممکن است رخ  یهانواع کمتر متداول سرطان کل یر. سایسرطان یدرصد از تومورها

مبتال  یلمزبنام تومور و یهسرطان کل یبه نوع یاددهد. کودکان خردسال به احتمال ز  

شوند یم  

 

 ینا یلاز دال یکیاست.  یشدر حال افزا یهبروز سرطان کل یزانرسد م یبه نظر م

  یمانند اسکن توموگراف یربرداریتصو یها یکباشد که تکن یتواقع ینممکن است ا

.یردگ یمورد استفاده قرار م یشترب  

شود. در  یویکل یسرطانها یشترب یممکن است منجر به کشف تصادف یشاتآزما ینا 

که تومورها  یشود ، هنگام یم یافت یهدر مراحل اول یهاز موارد ، سرطان کل یاریبس

شود درمان آنها راحت تر شود یشوند ، و باعث م یمحدود م یهکوچک هستند و به کل  
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شود. و در  یعالئم م یاخود باعث بروز عالئم  یهبه ندرت در مراحل اول یهسرطان کل

در صورت عدم وجود  یهسرطان کل یغربالگر یمعمول برا شیآزما یچحال حاضر ه

شامل موارد  یهسرطان کل یعالئم و نشانه ها یعالئم انجام نشده است. در مراحل بعد

است یرز  

 

کوال ظاهر شود یا، قرمز  یدر ادرار شما ، که ممکن است به رنگ صورت خون  

رود ینم ینپهلو که از ب یاپشت  یهدر ناح درد  

دادن اشتهااز دست   

یحقابل توض یروزن غ کاهش  

 خستگی

رود  یو م یدآ ی، که معموالً م تب  
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  یاز سلول ها یشود که برخ یشروع م یاز زمان یهدانند که سرطان کل یپزشکان م

جهش در یویکل   

DNA 

 یمکه به سرعت رشد و تقس یدگو یآورند. جهش ها به سلول ها م یخود را بدست م 

تواند  یدهند که م یم یلرا تشک یتومور یافتهتجمع  یرطبیعیغ یشوند. سلولها یم

 یدوردست بدن متالش یتوانند در قسمتها یاز سلولها م یباشد. بعض یهفراتر از کل

()متاستاز شوند یابندشوند و گسترش   

 

 عوامل خطر

از دهند عبارتند یشرا افزا یهتوانند خطر ابتال به سرطان کل یکه م یعوامل   

یابد یم یشسن افزا یشبا افزا یهباالتر خطر ابتال به سرطان کل سن  

از سرطان  یشتریخطر ب یگاریس یرنسبت به افراد غ یگاری. افراد سیدنکش سیگار

یابد ی، خطر کاهش م یسکدارند. بعد از ترک ر یهکل  

شوند   یدر نظر گرفته مکه وزن متوسط  یکه چاق هستند نسبت به افراد یافراد چاقی

دارند یشتررا ب یهخطر ابتال به سرطان کل  
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 یشرا افزا یهخون باال )فشار خون باال(. فشار خون باال خطر ابتال به سرطان کل فشار

دهد یم .  ییدرمان نارسا یمدت برا یطوالن یالیزکه د یافراد یهکل یینارسا درمان 

دارند یهابتال به سرطان کل یبرا یشتریکنند ، خطر ب یم یافتدر یهمزمن کل  

 

ترک وجود  یبرا یاریبس یها ینه. گزید، ترک کن یدکش یم یگار. اگر سیگارترک س

. به یکوتینن یگزین، داروها و محصوالت جا یبانیپشت یدارد ، از جمله برنامه ها

 یانخود را با هم در م یها ینهو گز یدکنار بگذار یدخواه یکه م ییدپزشک خود بگو

یدبگذار  

 یا ید. اگر اضافه وزن داریدحفظ وزن سالم کار کن ی. برایدسالم خود را حفظ کن وزن

 یدکن یو سع یدکاهش ده یدکن یرا که هر روز مصرف م ی، تعداد کالر یدچاق هست

 یر. از پزشک خود در مورد سایدفعال باش یهفته از نظر جسم یروزها یشترب

تا به شما در کاهش وزن کمک کند یدسالم سوال کن یراهکارها  
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سرطانهای زمینه ساز تب است.لوسمی از   

 

است یلنفاو یستمخون ساز بدن از جمله مغز استخوان و س یسرطان بافتها یلوسم  

 

از انواع سرطان خون در کودکان  یاز سرطان خون وجود دارد. برخ یاریبس انواع

شود یدر بزرگساالن مشاهده م یشترسرطان خون ب یگرتر است. اشکال د یعشا  

 

شما مبارزان  یدسف یشود. گلبول ها یخون م یدسف یمعموالً شامل گلبولها لوسمی

شوند ، همانطور  یم یمکنند و تقس یآنها به طور معمول رشد م -هستند  یعفونت قو

دارد.  یاجکه بدن شما به آنها احت  

 یم یعیطب یرغ یدسف یگلبولها یجاد، مغز استخوان باعث ا یبه لوسم یاناما در مبتال

ندارند ی، که عملکرد مناسب ودش  

 

باشد. اما  یچیدهتواند پ یعوامل ، درمان سرطان خون م یرو سا یبه نوع لوسم بسته

شما در درمان کمک کند یتتواند به موفق یوجود دارد که م یها و منابع یاستراتژ  
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متفاوت است. عالئم و عالئم سرطان خون مشترک  یبسته به نوع لوسم یعالئم لوسم

است یرشامل موارد ز  

 

لرز یا تب  

مداوم ، ضعف خستگی  

یدشد یامکرر  یها عفونت  

 کاهش وزن بدون تالش

طحال یامتورم ، بزرگ شدن کبد  یلنفاو یها گره  

یکبود یاآسان  خونریزی  

مکرر یها بینی  

 

شود و  یمرشد و تقس یشتریشود سلول با سرعت ب یباعث م یخاص یها یناهنجار

خود را ادامه دهد.  یزندگ یعیطب یدر هنگام مرگ سلول ها  

سالم را در مغز  یخون یتوانند سلولها یم یعیطب یرغ یسلولها ینبا گذشت زمان ، ا

قرمز و  ولهایخون سالم ، گلب یدسف یاستخوان جمع کنند و منجر به تعداد گلبولها

 پالکتها شوند و باعث عالئم و عالئم سرطان خون شوند
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شود یانجام م یلوسم یشرفتبا سرعت پ ینوع اول طبقه بند  

 

نابالغ  یخون یسلولها یعیطب یرغ یخون یحاد ، سلولها یحاد. در لوسم لوسمی

خود را انجام دهند و به سرعت  یعاد یتوانند عملکردها ی)انفجار( هستند. آنها نم

حاد به درمان  یشود. لوسم یبه سرعت بدتر م یماریب ینشوند ، بنابرا یم یرتکث

دارد یازو به موقع ن یتهاجم  

 یاز آنها سلولها یمزمن وجود دارد. بعض یاز لوسم یمزمن. انواع مختلف لوسمی

 یشوند. لوسم یسلول م یکم یارتعداد بس یدباعث تول یکنند و برخ یم یدتول دییاز

تجمع  یا یربا کندتر تکث یخون یسلولها ینبالغ تر است. ا یخون یمزمن شامل سلولها

از انواع  یکار کنند. برخ یعیبه طور طب یمدت زمان یتوانند برا یو م یابند یم

توانند سالها بدون  یشوند و م یم یجادا یهسرطان خون مزمن در ابتدا بدون عالئم اول

داده نشوند یصتشخ یاآن توجه   

 

دهد عبارتند  یشانواع سرطان خون را افزا یکه ممکن است خطر ابتال به برخ یعوامل

 از
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 یبرا یرتودرمانو پ یدرمان یمیاز ش یکه انواع خاص یسرطان. افراد یقبل درمان

هستند یاز لوسم یسرطانها داشته اند ، در معرض خطر ابتال به انواع خاص یرسا  

سرطان خون نقش  یجاددر ا یکیژنت یها یرسد ناهنجار ی. به نظر میکیژنت اختالالت

 دارند.

خطر ابتال به سرطان خون  یشمانند سندرم داون با افزا یکیاز اختالالت ژنت یبرخ 

 همراه است

 یمیاییخاص. قرار گرفتن در معرض مواد ش یمیاییگرفتن در معرض مواد ش قرار

مورد استفاده  یمیاییش یعشود و در صنا یم یافت ینکه در بنز -خاص ، مانند بنزن 

همراه است یانواع لوسم یخطر ابتال به برخ یشبا افزا - یردگ یقرار م  

 

دهد یم یشحاد را افزا یلوژنم یخطر ابتال به لوسم یدنکش یگار. سیدنکش سیگار  

خانواده شما به سرطان خون مبتال شده اند   یسرطان خون. اگر اعضا یخانوادگ سابقه

شود یشترب یماریب ینممکن است خطر ابتال به ا  
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 سرطان کبد از سرطانهای همراه با تب است.

 

اندام  یکشود. کبد شما  یکبد شما شروع م یاست که در سلولها یسرطان کبد سرطان

شکم شما  یو باال یافراگمد یرشکم شما ، ز یزه فوتبال است که در قسمت باالبا اندا

 قرار دارد

 

 ینوع سرطان کبد ، سرطان کبد ینتر یعشود. شا یم یجادنوع سرطان در کبد ا چندین

سرطان کبد ،  یگرشود. انواع د ی( شروع می)کبد یسلول کبد یاست که در نوع اصل

شود یم یدهکمتر د یارو هپاتوبالستوما بس یداخل کبد یوکارسینومامانند کوالنژ  

 

 یکبد یاز سرطان است که در سلولها یشترب یابد یکه به کبد گسترش م سرطانی

شود.  یشروع م  

شروع  -پستان  یا یهمانند روده بزرگ ، ر -از بدن  یگرید یهسرطان که در ناح  

 یکبد ، سرطان متاستاتسرطان ک ی، به جا یابد یشود و سپس به کبد گسترش م یم

شود.  یم یدهنام  
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مانند سرطان روده بزرگ  -که در آن شروع شده است  یارگان نامنوع سرطان به  ینا

شود و به کبد گسترش  یسرطان که از روده بزرگ شروع م یفتوص یبرا یکمتاستات

شده است ینامگذار یابد یم  

 

اندام  یکشود. کبد شما  یکبد شما شروع م یاست که در سلولها یسرطان کبد سرطان

شکم شما  یو باال یافراگمد یرشکم شما ، ز یبا اندازه فوتبال است که در قسمت باال

 قرار دارد

 

 ینوع سرطان کبد ، سرطان کبد ینتر یعشود. شا یم یجادنوع سرطان در کبد ا چندین

شود. ی( شروع می)کبد یسلول کبد یاست که در نوع اصل  

 یارو هپاتوبالستوما بس یداخل کبد یوکارسینوماسرطان کبد ، مانند کوالنژ یگرانواع د 

شود یم یدهکمتر د  

 یکبد یاز سرطان است که در سلولها یشترب یابد یکه به کبد گسترش م سرطانی

 یا یهمانند روده بزرگ ، ر -از بدن  یگرید یهشود. سرطان که در ناح یشروع م

سرطان کبد ،  ی، به جا یابد یشود و سپس به کبد گسترش م یشروع م -پستان 

شود. یم یدهنام یکسرطان متاستات  
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مانند سرطان روده بزرگ  -که در آن شروع شده است  یارگان نامنوع سرطان به  ینا 

شود و به کبد گسترش  یسرطان که از روده بزرگ شروع م یفتوص یبرا یکمتاستات

شده است ینامگذار یابد یم  

 

دهد عبارتند از یم یشکبد را افزا یهکه خطر ابتال به سرطان اول یعوامل  

 

ب و سی  یتهپات یروسو اعفونت مزمن ب   

دهد یم یشخطر ابتال به سرطان کبد را افزا  

شود بافت اسکار در کبد شما  یباعث م یرو برگشت ناپذ یشروندهپ یتوضع ینا سیروز

دهد یم یششود و احتمال ابتال به سرطان کبد را افزا یجادا  

توانند خطر ابتال به سرطان  یکه م یکبد یها یماری. بیکبد یارث یماریهایاز ب برخی

است یلسونو یماریدهند شامل هموکروماتوز و ب یشکبد را افزا  

رند ، خطر ندا یابتکه د یبا افراد یسهاختالل قند خون در مقا ین. افراد مبتال به ادیابت

ابتال به سرطان کبد دارند یبرا یشتریب  

 یشدر کبد خطر ابتال به سرطان کبد را افزا ی. تجمع چربیالکل یرکبد چرب غ بیماری

دهد یم  
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شده توسط قالب  یدها سموم تول ینها. آفالتوکس ینگرفتن در معرض آفالتوکس قرار

کنند.  یشوند رشد م یم یرهکه به مقدار کم ذخ یهستند که در محصوالت زراع ییها

 ینها آلوده شوند که ا ینتوانند به آفالتوکس یم یلمانند غالت و آج یمحصوالت زراع

محصوالت باشد ینا ازساخته شده  یتواند در غذاها یامر م  

 یطوالن یسالها یالکل روزانه در طاز حد متوسط  یشالکل. مصرف ب یادز مصرف

 یشکبد شود و خطر ابتال به سرطان کبد را افزا یرپذجبران نا یبتواند منجر به آس یم

 دهد

 

 یدتوان یدهد. اگر م یم یشزخم کبد است و خطر ابتال به سرطان کبد را افزا یروزس

یدرا کاهش ده یروزخطر ابتال به س  

 بهتر است جهت کنترل سیروز  نوشیدن الکل را محدود کنید

 یکبا انتخاب  یدکن یشما سالم است ، سع ی. اگر وزن فعلیدسالم خود را حفظ کن وزن

به  یاز. در صورت نیدهفته ، آن را حفظ کن یروزها یشترسالم و ورزش ب ییغذا یمرژ

  یدرا کاهش ده یدخور یکه هر روز م یکاهش وزن ، تعداد کالر

 

سرطان کبد باعث کاهش خطر ابتال به  یافراد ، غربالگر یهکل یثابت شده است که برا

شود.  ینم یهتوص یشود و به طور کل ینمسرطان کبد   
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دهد ممکن است  یم یشکه خطر ابتال به سرطان کبد را افزا یطیافراد با شرا

که ی، مانند افراد یرندرا در نظر بگ یغربالگر  

 

B یتهپات عفونت   

C یتهپات عفونت   

یکبد سیروز  
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 سرطان پانکراس از سرطانهای همراه با تب می باشد 

 

در شکم شما که به  یارگان -شود  یلمعده شما شروع مسرطان لوزالمعده در بافت لوزا

معده شما قرار دارد.  یدر قسمت تحتان یصورت افق  

قند  یریتکه به مد ییکند که به هضم و هورمون ها یرا کمک م یمیلوزالمعده شما آنز

کند یکنند کمک م یخون شما کمک م  

 

 ین. ایابد یمجاور گسترش م یلوزالمعده به طور معمول به سرعت در اندامها سرطان

شود. یداده م یصخود تشخ یهبه ندرت در مراحل اول یماریب  

از  یسرطان لوزالمعده ، برخ یسابقه خانوادگ یالوزالمعده  یستبه ک یانمبتال یاما برا 

کند.  کمشکل کم یکزودرس  یصممکن است به تشخ یمراحل غربالگر  

که با کاهش وزن ،  یهنگام یژهت ، به واس یابتاز عالئم سرطان لوزالمعده ، د یکی

دهد ی، رخ م یابد یشکم که به پشت گسترش م یدرد در قسمت فوقان یا یزرد  

 

موارد  یناز ا یبیترک یا ی، پرتودرمان یدرمان یمی، ش یممکن است شامل جراح درمان

 باشد
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 ینهاکنند. ا یبروز نم یماریب یشرفتسرطان لوزالمعده اغلب تا پ یعالئم و نشانه ها

است یرشامل موارد ز  

 

شود یم یدهشکم که به پشت شما تاب یدر قسمت فوقان درد  

کاهش وزن ناخواسته یادست دادن اشتها  از  

 افسردگی

تازه یابتبه د ابتال  

 لخته شدن خون

 خستگی

(یچشم شما )زرد یدیشدن پوست و سف زرد  
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دی ان ای  لوزالمعده شما در یدهد که سلول ها یرخ م یسرطان لوزالمعده هنگام  

 یرقابلشود سلولها به طور غ یجهش ها باعث م ینکنند. ا یم یجادخود جهش ا 

خود را ادامه دهند.  یزندگ یعیطب یکنترل رشد کنند و پس از مرگ سلول ها  

لوزالمعده درمان  اندهند. سرط یلتوانند تومور تشک یم یافتهتجمع  یسلول ها ینا

متاستاز می دهد  یخون یمجاور و رگ ها یشده به اندام هان  

 

کنند شروع یلوزالمعده را تراز م یکه مجار ییسرطان لوزالمعده در سلولها بیشتر  

 ینسرطان اگزوکر یاپانکراس  ینومنوع سرطان ، آدنوکارس ینشود. به ا یم 

شود. یلوزالمعده گفته م  

و  یعصب یسلولها یاکننده هورمون  یدتول یتواند در سلولها یبه ندرت ، سرطان م 

.شود یلغده لوزالمعده تشک  
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دهند عبارتند از یشکه ممکن است خطر ابتال به سرطان لوزالمعده را افزا یعوامل  

 

(التهاب مزمن لوزالمعده )پانکراس  

 دیابت

سرطان لوزالمعده یخانوادگ سابقه  

یدنکش سیگار  

 چاقی

شوند یداده م یصتشخ یسالگ 50از  باالترافراد  یشترب یراز باال سن  

 

از عوامل ممکن است باعث کاهش وزن در افراد مبتال به سرطان  یکاهش وزن. تعداد

لوزالمعده شود. خود سرطان ممکن است باعث کاهش وزن شود. حالت تهوع و 

فشار آوردن تومور به معده شما ممکن است  یا یسرطان یاز درمان ها یاستفراغ ناش

 ییاز مواد غذا یرا دشوار کند. ممکن است بدن شما در پردازش مواد مغذ ردن خوغذا

کند ینم یدتولآنزیم  یپانکراس شما به اندازه کاف یرامشکل داشته باشد ز  
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و باعث  یاورداعصاب شکم شما فشار ب یتومور رو به رشد ممکن است رو یکدرد 

دهند.  یشتریب یتوانند به شما احساس راحت یضد درد م یشود. داروها یم یددرد شد

یابد ینممکن است به متوقف کردن رشد تومور کمک کند تا به شما تسک یپرتودرمان  

 ینا بلوک عصبی انتخاب کند  یرا برا ی، پزشک ممکن است روش یدموارد شد در

را کنترل میکند درد به مغز شما  یها یگنالروش ارسال س  

 

عشر( به درون  یالمعده که در قسمت اول روده کوچک )اثنانسداد روده سرطان لوز

هضم شده از معده  یغذا یانتواند جر یآورد ، م یبه آن فشار م یا یابد یآن فشار م

 شما را به روده شما مسدود کند

تا  یردکند لوله )استنت( در روده کوچک شما قرار گ یهشما ممکن است توص پزشک

 یینالزم باشد تا معده شما به نقطه پا یآن را باز نگه دارد. ممکن است عمل جراح

 روده شما وصل شود که در اثر سرطان مسدود نشده باشد
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