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 مطالب موجود در این دانشنامه

 

 مقدمه

 سرطان مقعد 

 آستروسیتوما

 ان مثانه سرط

 تومور مغزی

 ید تومور کارسینوئ

 فشار خون

 مالنوما 

 نروبالستوما
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 مقدمه

 

 یماریب یروندگ شیپ ادیاست که بدترشدن و سرعت ز یاصطالح در پزشک کی یمیبدخ

دارند.  عیکه رشد سر رودیکار مبه ییتومورها یبرا شتریواژه ب نی. اکندیرا وصف م

 یعیساختمان طب یختگی)به هم ر یآناپالز یهایژگیتوسط و یمیبدخ زانیدر تومورها م

دور مشخص  یمجاور و متاستاز به بافتها یسلول(، سرعت تهاجم تومور به بافتها

 .کنندیاستفاده م میبدخ یهاسرطان فیتوص یاعنوان بر نیاز ا شتری. بگرددیم

 نیخودمحدود است و ا ای یسرطان ریغ میخدر نقطه مقابل تومور خوش میتومور بدخ

 یو حت کندیمجاور خود حمله م یبه بافتها میمتفاوت دارند. تومور بدخ ییهادو نشانه

 م،یخکه تومور خوش ی)متاستاز(، در حال ابدیدوردست گسترش  یممکن است تا بافتها

 قیردقیواژه غ کیاصوالً  میخخوش ای می. البته بدخردرا ندا هایژگیو نیاز ا کیچیه

 شود.  میبدخ تواندیم میخهستند و مثالً تومور ظاهراً خوش

 یتر هرگونه نئوپالزبزبان ساده ایمترادف با سرطان دانست  توانیرا م میبدخ تومور

 اشتباه است میاصطالح سرطان بدخ نیو بنابرا نامندیچنگار م ایرا سرطان  میبدخ
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 مقعد سرطان 

 ها است. دخیمیعد از بقسرطان م

کند. کانال  یمقعد بروز م یمعمول است که در مجرا ریسرطان غ یسرطان مقعد نوع

آن مدفوع بدن شما را ترک  قیرکتوم شماست که از طر یلوله کوتاه در انتها کیمقعد 

 کند.  یم

 روده و درد مقعد شود.  یزیمانند خونر یتواند باعث عالئم و عالئم یمقعد م سرطان

تحت درمان  یو پرتودرمان یدرمان یمیاز ش یبیافراد مبتال به سرطان مقعد با ترک شتریب

   شیرا افزا یمقعد ، احتمال بهبوداز درمان سرطان  یبی. اگرچه ترکرندیگ یقرار م

 دهد یم شیرا افزا یخطر عوارض جانب زین یبیترک یدهد ، اما درمان ها یم

 

 عالئم

 است:  ریسرطان مقعد شامل موارد ز یعالئم و نشانه ها

 روده بزرگ   ایاز مقعد  یزیخونر

 مقعد  هیدر ناح درد

 رشد در کانال مقعد  ای توده

 مقعد خارش
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 علل

 یسالم را به سلولها یسلولها یکیجهش ژنت کیکه  ردیگ یشکل م یسرطان مقعد زمان

و  ابندی یم ریسالم با سرعت مشخص رشد و تکث یکند. سلولها یم لیتبد یعیطب ریغ

خارج از کنترل رشد و  یعیرطبیغ ی. سلولهارندیم یزمان مشخص م کیسرانجام در 

 لیتوده )تومور( را تشک کیانباشت  یعیرطبیغ ی. سلولهارندیم یو نم ابندی یم ریتکث

توانند از تومور  یکنند و م یاطراف حمله م یبه بافتها یسرطان یدهند. سلولها یم

 )متاستاز(. ابدیاز بدن گسترش  یگرید یجدا شوند تا در جا هیاول

 

 عوامل خطر

 شده است ، از جمله:  افتیخطر ابتال به سرطان مقعد  شیافزا یعامل برا نیچند

 شود.  یسال و باالتر مشاهده م 50موارد سرطان مقعد در افراد   شتریباالتر ب سن

  دارند  یادیز یجنس یزندگ کیشر یکه در طول زندگ ی. افرادیجنس یاز شرکا یاریبس

 ابتال به سرطان مقعد دارند.  یبرا یشتریخطر ب

مبتال هستند ، خطر ابتال به  یمقعد یکه به رابطه جنس یمقعد. افراد یجنس رابطه

 دهند.  یم ش یسرطان مقعد را افزا

 دهد.   شیممکن است خطر ابتال به سرطان مقعد را افزا دنیکش گاری. سدنیکش گاریس
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واژن مبتال شده اند ، خطر  ایکه به سرطان دهانه رحم ، ولور  یسرطان. کسان خچهیتار

 دهند.  یم شیافزا ابتال به سرطان مقعد را

 (.HPV) یانسان یلومایپاپ روسیو

  

 عوارض

شود(. فقط  ی)متاستاز م ابدی یسرطان مقعد به ندرت در نقاط دوردست بدن گسترش م

اند ، اما درمان آن مشکل است. سرطان مقعد که  افتهیاز تومورها گسترش  یدرصد کم

 شود.  یها پخش م هیدر کبد و ر شتریشود ب یمتاستاز م

 یریجلوگ

کاهش خطر ابتال  ی از سرطان مقعد وجود ندارد. برا یریجلوگ یبرا یروش مطمئن چیه

 به سرطان مقعد: 

دو و از  یریسالم ممکن است به جلوگ یجنس نی. تمردیتر انجام ده منیا یجنس رابطه

کمک کند که ممکن است خطر ابتال به سرطان مقعد  ایدز و پاپیلوما  یمقاربت روسیو

، از کاندوم استفاده  دیمقعد دار یرابطه جنس یبه برقرار میدهد. اگر تصم شیرا افزا

 . دیکن
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بزرگساالن ،  یدر دسترس است. برا پاپیلوما  محافظت در برابر عفونت یبرا یواکسن

داده  زیشود ، اما ممکن است به بزرگساالن ن یم هیاز جمله دختران و پسران ، توص

 شود. 

 گاریدهد. س یم شیخطر ابتال به سرطان مقعد را افزا دنیکش گارینکش. س گاریس

 .دیمتوقف شو دیکش یم گاری. اگر اکنون سدینکش
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 آستروسیتوما 

 

 ها استا از بدخیمی آستروسیتوم

 

 تومیشود. آستروس جادینخاع ا ایواند در مغز ت یسرطان است که م ینوع تومیآستروس

 کنند شروع  یم یبانیرا پشت یعصب یها که سلولها تیبه نام آستروس ییدر سلولها

 شود.  یم

که در  ییتومهایدارد. آستروس یبه محل تومور شما بستگ تومیو عالئم آستروس عالئم

توانند باعث تشنج ، سردرد و حالت تهوع شوند.  یافتند م یمغز اتفاق م

 هیدر ناح یتوانند باعث ضعف و ناتوان یافتند م یکه در نخاع اتفاق م ییتومهایآستروس

 از رشد تومور شوند. دهید بیآس

 

 نییتواند به پزشک شما در تع یم یربرداریتصو شاتیآزما یربرداریتصو یتست ها

 محل و اندازه تومور مغز شما کمک کند.

 MRI و ممکن  ردیگ  یمورد استفاده قرار م یمغز یتومورها صیتشخ یاغلب برا

 MRI یتخصص یربرداریاست در کنار تصو

مورد  یسیمغناط نسرزونا یسنج فیو ط وژنیپرف MRI،  یعملکرد MRIمانند  

 . ردیاستفاده قرار گ
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 تومیبردن آستروس نیاز ب یبرا یعمل جراح نیدر ح ایتوان قبل از عمل  یرا م یوپسیب

خاص شما و محل تومور شما ، انجام داد. نمونه بافت مشکوک  تیخود ، بسته به وضع

و  هیآنها مورد تجز یپرخاشگر زانیانواع سلول ها و م نییتع یبرا شگاهیدر آزما

 . ردیگ یقرار م لیتحل

 را که سلولها به ییتواند انواع جهش ها یتومور م یسلول ها یتخصص یها شیآزما

دهد در مورد   یبه پزشک شما سرنخ م نی. ادییدست آورده اند به پزشک خود بگو

 کند. ییشما را راهنما یدرمان یها نهیشما و ممکن است گز یآگه شیپ

حذف  ی. جراح مغز شما )جراح مغز و اعصاب( براتومیبرداشتن آستروس یبرا یجراح

بردن همه سرطان است ، اما  نیتالش خواهد کرد. هدف از ب تومایآستروس شتریهرچه ب

 نیشود ا یبافت حساس مغز قرار دارد که باعث م یکیدر نزد تومیاوقات آستروس یگاه

از سرطان ممکن است عالئم و  ین بردن برخیاز ب یخطرناک باشد. حت اریمسئله بس

 شما را کاهش دهد.  ینشانه ها

،  گرانید یباشد. برا ازیمورد ن یممکن است تنها درمان یاد ، جراحافر یبرخ یبرا

که ممکن است  یسرطان یبردن سلول ها نیاز ب یممکن است برا یاضاف یدرمان ها

 دهد. یشود و خطر بازگشت سرطان را کاهش م یم هیبمانند توص یباق
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را از   یسرطان یشود که سلولها یاستفاده م ییداروها یدرمان یمیدرش یدرمان یمیش

 دیور قیاز طر ایبه صورت قرص  دیتوان یرا م یدرمان یمیش یبرد. داروها یم نیب

 یدرمان یمیش ی دارو رهیدا فریو کیخاص ،  طی. در شرادیخود مصرف کن یدر بازو

محلول شود و دارو  یکه در آن به آرام ردیتواند بعد از عمل در مغز شما قرار بگ یم

 را آزاد کند.  

که ممکن است  یسرطان یبردن سلولها نیاز ب یاغلب بعد از عمل برا یدرمان یمیش

 یتهاجم یسرطانها یبرا یتواند با پرتودرمان یم نیشود. ا یبمانند استفاده م یباق

 شود. بیترک
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 سرطان مثانه

 ثانه از بدخیمی های شایع استسرطانه م

 

بزرگسال  68000 باً یسرطان ها است که هر سال تقر نیعتریاز شا یکیسرطان مثانه 

 یاز زنان در زنان رخ م شتریشود. سرطان مثانه در مردان ب یمتحده مبتال م االتیدر ا

 یشود ، هر چند ممکن است در هر سن یم دهید شتریبدهد و معموالً در افراد مسن 

 . فتدیاتفاق ب

( که داخل مثانه شما قرار دارند  یادرار یمثانه اغلب در سلولها )سلول ها سرطان

شکم شما که ادرار را   یدر قسمت تحتان یو عضالن یاندام توخال -شود  یشروع م

نوع سرطان  نیل است ، اما هممتداو اریدر مثانه بس یماریب نیکند. اگرچه ا  یم رهیذخ

 رخ دهد.  زین یادرار یمجار یهکشز ستمیس یقسمت ها ریتواند در سا یم

 

در  -شوند  یداده م صیتشخ هیسرطان مثانه که در مراحل اول 10هفت از هر  حدود

سرطان مثانه در مراحل  یحال ، حت نیسرطان مثانه قابل درمان است. با ا هیمراحل اول

، افراد مبتال به سرطان مثانه به  لیدل نیممکن است در مثانه عود کند. به هم هیاول

دارند تا به دنبال سرطان  ازین یریگیپ شاتیآزما بهطور معمول سالها پس از درمان 

 کند. یم شرفتیپ ایمثانه باشند که در مرحله باالتر عود 
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 عالئم

 باشد:  ریسرطان مثانه ممکن است شامل موارد ز یعالئم و نشانه ها

 ( یدر ادرار )هماتور خون

 دردناک   ادرار

 لگن  درد

به نظر  یکوال رنگ ای، ممکن است ادرار شما به رنگ قرمز روشن  دیدار یهماتور اگر

 ین است در طاوقات ممکن است ادرار به نظر متفاوت نرسد ، اما ممک یبرسد. بعض

 داده شود.  صیادرار خون در ادرار تشخ  یکروسکوپیم نهیمعا

 ممکن است تجربه کنند:  زیکه مبتال به سرطان مثانه هستند ن یافراد

   کمردرد

 ادرار   تکرر

 دهد. یاز سرطان مثانه رخ م ریغ یزیچ لیعالئم اغلب به دل نی، ا اما

 

. ابدی یکند ، توسعه م یم یعیرطبیمثانه شروع به رشد غ یسلولها یسرطان مثانه وقت

کنند که باعث  یم جادیا ییمنظم ، جهش ها یا وهیبه ش میرشد و تقس یسلولها بجا نیا

تومور را  یعیطب ریغ یسلول ها نیشود آنها از کنترل خارج شوند و مرده نشوند. ا یم

 دهند.  یم لیتشک
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 سرطان مثانه عبارتند از:  لیدال

  اتیموارد مصرف دخان ریو سا دنیکش گاریس

به قرار گرفتن در   ازیکار در شغل که ن ژهی، به و ییایمیگرفتن در معرض مواد ش قرار

 دارد   ییایمیمعرض مواد ش

 گرفتن در معرض تابش گذشته  قرار

 مزمن پوشش مثانه  کیتحر

متحده  االتیاز خارج از ا یکه از مناطق خاص یدر افراد ژهیبه و یانگل یها عفونت

 به آنها سفر کرده اند ایسفر کرده اند  کایآمر

 

 انواع سرطان مثانه عبارتند از: 

شد ،  یگفته م یسلول انتقال نومی، که قبالً به آن کارس یادرار نومیکارس یسرطان ادرار

هنگام پر  یادرار یدهد. سلولها یکنند رخ م یکه داخل مثانه را خط م ییدر سلولها

سلولها در داخل  نیهمشود.  یم یشوند و مثانه شما خال یشدن مثانه شما منقبض م

شوند.  یم جادیدر آن مکانها ا زیدارند و تومورها ن رارادرار ق   یادرار و مجرا یمجرا

 متحده است.  االتینوع سرطان مثانه در ا نیعتریشا الیاروتل نومیکارس

مزمن مثانه ، به عنوان مثال  کیبا تحر ی. سرطان سلول سنگفرشیفلس یسلول سرطان

همراه است. سرطان مثانه  یسوند ادرار کیمدت از  یاستفاده طوالن ایدر اثر عفونت 

 یاز جهان كه عفونت انگل یمتحده نادر است. در مناطق االتیدر ا یسلول سنگفرش

 تر است.  عیمثانه است ، شا نتعفو عیعلت شا كی( سیازیستوزومیخاص )ش
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ترشح مخاط  یشود که غده ها یم لیتشک ییدر سلولها نومایدنوکارس. آنومایآدنوکارس

 متحده نادر است. االتیمثانه در ا نومایدهند. آدنوکارس یم لیرا در مثانه تشک

 

 دهند عبارتند از:  شیکه ممکن است خطر ابتال به سرطان مثانه را افزا یعوامل

تجمع مواد  جادیلوله ها ممکن است با ا ای گاری، س دنیکش گاری. سدنیکش گاریس

 گاریس یدهد. وقت شیمضر در ادرار ، خطر ابتال به سرطان مثانه را افزا ییایمیش

از   یکند و مقدار یموجود در دود را پردازش م ییایمی، بدن شما مواد ش دیکش یم 

مضر ممکن است به لثه مثانه شما  ییایمیمواد ش نیکند. ا یآنها را در ادرار دفع م

 دهد.  شیرطان را افزاتواند خطر ابتال به س یبرساند ، که م بیآس

  

. سرطان مثانه در هر ابدی یم شیسن ، خطر سرطان مثانه افزا  شیسن با افزا شیافزا

 شود.  یسال مشاهده م 40ممکن است رخ دهد ، اما بندرت در افراد جوانتر از  یسن

از سرطان  یشتریخطر ب گرید یپوست نسبت به افراد نژادها دیبودن افراد سف دیسف

 مثانه دارند.

  

 مبتال به سرطان مثانه هستند.  ادیبودن مردان نسبت به زنان به احتمال ز مرد

کردن مواد  لتریشما در ف یها هیخاص. کل ییایمیگرفتن در معرض مواد ش قرار

 دارند.  یخون و انتقال آنها به مثانه شما نقش اساس انیمضر از جر ییایمیش
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ممکن است خطر ابتال  یخاص ییایمیود که اطراف مواد شش یتصور م لیدل نیبه هم 

با خطر سرطان مثانه شامل  طمرتب ییایمیدهد. مواد ش شیبه سرطان مثانه را افزا

، چرم ، پارچه و  کیرنگها ، الست دیمورد استفاده در تول ییایمیو مواد ش کیآرسن

 محصوالت رنگ است.

 

 یریجلوگ

 دیتوان یاز سرطان مثانه وجود ندارد ، اما م یریجلوگ یبرا ینیروش تضم چیه اگرچه

 مثال:  ی . برادیبردار ییکاهش خطر خود قدم ها یبرا

از سرطان در دود   یناش ییایمیاست که مواد ش یبدان معن دنیکش گارینکش س گاریس

 گاری. اگر سدی، شروع نکن دینکش گاریانند در مثانه شما جمع شوند. اگر ستو ینم

، با  دیریآن را بگ یکند جلو یکه به شما کمک م ی، درمورد برنامه ا دیکش یم 

ممکن است  گرید یداروها و روش ها ، یبانیپشت ی. گروه هادیپزشک خود صحبت کن

 به شما در ترک کمک کند. 

 یریجلوگ ی، برا دیکن یکار م ییایمی. اگر با مواد شدیکن اطیاحت ییایمیمورد مواد ش در

 . دیرا دنبال کن یمنیا یاز قرار گرفتن در معرض ، تمام دستورالعمل ها

ها و  وهیسرشار از انواع م ییغذا می. رژدیرا انتخاب کن جاتیو سبز وهیم انواع

  جاتیها و سبز وهیموجود در م یها دانیاکس ی. آنتدیرنگارنگ را انتخاب کن جاتیزسب

 ممکن است به کاهش خطر ابتال به سرطان کمک کند.
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 تومور مغزی 

 

 تومور مغزی از بدخیمی ها است

 

 در مغز شماست.   یع یرطبیغ یرشد سلولها  ایتوده   یتومور مغز

)خوش    یسرطان  ر یغ  یمغز یاز تومورها ی وجود دارد. برخ  ی مغز یاز تومورها  یمختلف  انواع

توانند در    یم  یمغز ی( هستند. تومورهامی)بدخ ی سرطان یمغز یاز تومورها ی( هستند و برخ میخ

بدن شما    یقسمتها ر ی تواند در سا ی سرطان م ایمغز( شروع شوند ،   ه ی اول یمغز شما )تومورها

 .  ابد ی( گسترش کی متاستات ای   هی ثانو یمغز یشروع شود و به مغز شما )تومورها

 

محل    نیرشد و همچنمتفاوت باشد. سرعت    اریتواند بس  یرشد تومور مغز تا چه اندازه م  سرعت

 کند.   ی م  نییشما را تع یعصب ستمیآن بر عملکرد س  ری تأث ی تومور مغز ، چگونگ

اندازه و محل آن   نیشما و همچن  ی به نوع تومور مغز ی بستگ  یتومور مغز ی درمان یها  نهیگز

 دارد. 
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 عالئم

رشد آن    زانی متفاوت است و به اندازه ، محل و م  یادیتا حد ز  یتومور مغز  یعالئم و نشانه ها

 دارد.   یبستگ

 باشد:   ر ی ممکن است شامل موارد ز یمغز   یاز تومورها ی ناش یعموم  یو نشانه ها عالئم

 سردرد   یالگو ر ییتغ ای  دیجد  شروع

 شوند   ی م  دتر یتر و شد  عیشا جیکه به تدر ییسردردها

   ح یقابل توض  ری استفراغ غ ایتهوع  حالت

   ی طیرفتن مح نی از ب ا ی د ی، مضاعف د د ید ی مانند تار یی نایب  مشکالت

 پا    ایحرکت در بازو  ایاحساس  ی جیدست دادن تدر از

 با تعادل    مشکل

   یگفتار مشکالت

   در امور روزمره ی سردرگم

 کند   ی م  ر ییرفتار تغ ا ی تیشخص

 که سابقه تشنج نداشته باشد    یدر شخص  ژهی به و تشنج

 یی شنوا مشکالت

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  25 | 53 

 

 

 شوند   ی که در مغز شروع م یمغز  یتومورها

   

 )شوانوما(   کی آکوست نوروم

 

  ی، مانند غشا رند ی گ ی به آن منشا م کی نزد   یدر بافتها ایمغز در خود مغز  ه یاول یتومورها

 غده کاج.   ا ی زی پوف یپوشاننده مغز )مننژ( ، اعصاب جمجمه ، غده ه

  DNA)جهش ها( در   یخطاها یعاد یشوند که سلولها یشروع م   یمغز هنگام ه یاول یتومورها

شوند   م یرشد و تقس ی شوند سلول ها با سرعت باالتر ی جهش ها باعث م  ن یخود را بدست آورند. ا

  ری غ یاز سلول ها یتوده ا جه یخود را ادامه دهند. نت  ی سالم زندگ یو در صورت مرگ سلول ها

 دهد.   ی م  لیتومور را تشک هاست ک  یعیطب

مغز است که در آنها سرطان    هی ثانو یکمتر از تومورها ار یمغز بس ه یاول یساالن ، تومورهابزرگ در

 . ابدی  ی شود و به مغز گسترش م یشروع م  گرید یدر جا

 

گرفته   ر یدرگ یمغز وجود دارد. هرکدام نام خود را از نوع سلولها ه یاول یاز تومورها  یانواع مختلف 

 شود. مثالها عبارتند از:    یم

ها ،   مومای ها ، اپند توم ی شوند و شامل آستروس ی نخاع شروع م ا یتومورها در مغز  ن ی. اومیگل

 شوند.   ی م  ومایگودندروگلیها و ال توم یگواستروس یها ، ال وبالستومایگل

  ی( ناشکند )مننژ یکه مغز و نخاع شما را محاصره م  ییاست که از غشا  ی تومور  ومی مننژ  ومایمننژ

 است.   ی رطانس  ریغ  ومی مننژ  شتریشود. ب   یم

شوند و   ی اعصاب کنترل م ی هستند که رو میخوش خ  یتومورها ن ی)شوانوما(. ا کی آکوست نوروم

 کنند.   یشود کنترل م  ی م  یبه مغز شما منته  یرا که از گوش داخل  ییتعادل و شنوا
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  جادیمغز ا ه ی در پا  زی پوفیهستند که در غده ه  م یخوش خ یاکثر تومورها نها ی. از یپوفی ه یها  آدنوم

  ر یدر سطح بدن تأث  ی با اثرات ز ی پوفیه یهورمونها یتوانند بر رو ی تومورها م ن یشوند. ا  یم

 بگذارند.  

مغز در کودکان است. مدولوبالستوما در قسمت    یسرطان  یتومورها  نیعتریشا نهای . امدولوبالستوما 

تومورها در   نی . اپخش شود  ینخاع  عیما  قی دارد تا از طر لی شود و تما ی مغز شروع م  یتحتان

 . ندیآ  یشوند ، اما به وجود م   یم  ده یبزرگساالن کمتر د

 

 ، اما انواع متداول آن عبارتند از:   ابدیتواند در مغز گسترش   یهر سرطان م

 پستان   سرطان

 روده بزرگ   سرطان

   ه یکل سرطان

   ه ی ر سرطان

 مالنوما
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 تومور کارسینوئید 

 تومور کارسینوئید از بدخیمی ها است 

 

مکان در سراسر   ن یتواند در چند  یسرطان در حال رشد است که م ینوع د ینوئیکارس یتومورها

تومورها به نام   یمجموعه ها  ر یاز ز یکیکه   دینوئ ی کارس یشود. تومورها جادیبدن شما ا

، روده   سیدر دستگاه گوارش )معده ، آپاند هستند ، معموالً   زی و غدد درون ر ی عصب یتومورها

 شوند.   یها شروع م  ه یدر ر ای، روده بزرگ(   بزرگ کوچک ، روده 

 

  یشوند. تومورها  یعالئم و عالئم نم جادیباعث ا یماریاغلب تا اواخر ب د ینوئیکارس یتومورها

کرده و آزاد کنند که باعث عالئم و نشانه   جادیرا در بدن شما ا  یی توانند هورمون ها ی م  دینوئ یکارس

 شوند.   ی پوست م ی گرگرفتگ ا یاز جمله اسهال  ییها

 است و ممکن است شامل داروها باشد.  ی معموالً شامل جراح  دینوئی کارس یتومورها  درمان

 

 عالئم

کنند. در صورت بروز   ی نم جادیا ی عالمت و عالئم چ یسرطان زا ه یموارد ، تومورها   یدر بعض 

 دارند.   ی آنها ، عالئم و نشانه ها معموالً مبهم هستند و به محل تومور بستگ

 ها   هی در ر ی دینوئیکارس یتومورها

 است:   ری شامل موارد ز ه یر  د ینوئیکارس یتومورها  یو نشانه ها عالئم

   نه ی قفسه س  درد

   نه ی خس س خس

 نفس    یتنگ

 اسهال
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 احساس گرما در صورت و گردن شما )برافروختن پوست(   ای  یقرمز

 پشت    یو قسمت فوقان انه یدر اطراف م ژهی وزن ، به و  شیافزا

 است  یعالئم کشش ه یپوست که شب  یبنفش رو   ای ی صورت عالئم

 

 در دستگاه گوارش   ی دینوئیکارس یتومورها

 است:   ر یسرطان زا در دستگاه گوارش شامل موارد ز  یتومورها  یو نشانه ها عالئم

 شکم   درد

   اسهال

 انسداد روده )انسداد روده(   ل یعبور مدفوع به دل ییتهوع ، استفراغ و عدم توانا حالت

 از رکتوم   یزی خونر

 رکتال    درد

 احساس گرما در صورت و گردن شما )برافروختن پوست(  ای  یقرمز
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 علل

،   ی شود. به طور کل یسرطان زا م  یتومورها جادیباعث ا  یکه چه عوامل ست یهنوز مشخص ن

کند. جهش ها به سلول اجازه   جاد یخود ا DNAسلول جهش در   ک یدهد که  یرخ م   یسرطان هنگام 

 .  رندیم  ی م یسالم بطور عاد یسلولها یکند وقت م یدهند که رشد سلولها را ادامه دهد و تقس  یم

توانند به بافت سالم اطراف    یم  ی سرطان یدهند. سلولها ی م ل یرا تشک یجمع شده تومور  یسلولها

 کنند.   تیبدن سرا  گرید  یحمله کنند و به قسمتها

دانند   یشود. اما آنها م  یسرطان زا م  یتومورها یباعث جهش ها یدانند چه عوامل ی نم پزشکان

 شوند.   یم  جادیا ز یو غدد درون ر  ی عصب یدر سلولها ید ینوئیکارس یکه تومورها

از   ی شود. آنها برخ یم  افت یمختلف بدن   یدر اندام ها زی و غدد درون ر  یعصب یها سلول

هورمون را    دکنندهی تول ز یدد درون ر غ یسلولها یعملکردها ی و برخ  یعصب یسلولها یعملکردها

عبارتند از   ییو غشا ی عصب یشده توسط سلول ها د یتول یاز هورمون ها یدهند. برخ  ی انجام م

 . نیو سروتون نی، انسول ن یستامی، ه زولی کورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  33 | 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  34 | 53 

 

 

References 

 

Melmed S, et al. Neuroendocrine gastrointestinal and lung tumors 

(carcinoid tumors), the carcinoid syndrome, and related disorders. 

Williams Textbook of Endocrinology. 13th ed. Philadelphia, Pa.: 

Elsevier; 2016. https://www.clinicalkey.com. Accessed Oct. 28, 

2018. 

Neuroendocrine tumors. Fort Washington, Pa.: National 

Comprehensive Cancer Network. 

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

. Accessed Aug. 5, 2018. 

Feldman M, et al. Neuroendocrine tumors. In: Sleisenger and 

Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease: Pathophysiology, 

Diagnosis, Management. 10th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders 

Elsevier; 2016. https://www.clinicalkey.com. Accessed Oct. 28, 

2018. 

Goldman L, et al., eds. Neuroendocrine tumors and the carcinoid 

syndrome. In: Goldman-Cecil Medicine. 25th ed. Philadelphia, Pa.: 

Saunders Elsevier; 2016. https://www.clinicalkey.com. Accessed 

Oct. 28, 2018. 

www.takbook.com



P a g e  35 | 53 

 

Gastrointestinal carcinoid tumors treatment (PDQ): Patient version. 

-https://www.cancer.gov/types/giNational Cancer Institute. 

. pdq#section/all-treatment-carcinoid-tumors/patient/gi-arcinoidc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

https://www.cancer.gov/types/gi-carcinoid-tumors/patient/gi-carcinoid-treatment-pdq#section/all
https://www.cancer.gov/types/gi-carcinoid-tumors/patient/gi-carcinoid-treatment-pdq#section/all


P a g e  36 | 53 

 

 

 فشار خون 

 فشار خون از انواع بدخیمی ها است

 

  وارهیخون در برابر د یاست که در آن مدت طوالن عیشا یماریب کیفشار خون باال 

مشکالت  جادیممکن است باعث ا تیکه در نها است ادیز یشما به اندازه کاف انیشر

 شود.  یقلب یماریمانند ب یسالمت

 انیمقاومت به جر زانیخون پمپ شده توسط قلب و هم م زانیخون هم از نظر م فشار

پمپ کند و  یشتریشود. هرچه قلب شما خون ب یم نییشما تع یانهایخون در شر

 شود.  یم شتریتر باشد ، فشار خون شما ب کیشما بار انیشر

 

. دیفشار خون باال )فشار خون باال( داشته باش یعالمت چیسالها بدون ه دیتوان یم شما

 صیو قابل تشخ ابدی یو قلب شما ادامه م یخون یبه رگ ها بیبدون عالئم ، آس یحت

جمله حمله  از یسالمت یاست. فشار خون باال کنترل نشده خطر ابتال به مشکالت جد

 دهد.  یم شیرا افزا یو سکته مغز یقلب

ً یتقر تیشود و در نها یم جادیا یمتماد یسالها یدر ط یفشار خون باال به طور کل  با

 صیقابل تشخ یدهد. خوشبختانه فشار خون باال به راحت یقرار م ریهمه را تحت تأث

  یبا دکتر خود برا دیتوان ی، م دیفشار خون باال دار دیدان یکه شما م یاست. و هنگام

 .دیکن یکنترل آن همکار
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 عالئم

اگر قرائت فشار  یندارند ، حت یعالمت و عالئم چیبه فشار خون باال ه انیاکثر مبتال

 برسد.  یادیخطرناک ز زانیخون به م

 یزیخونر اینفس  یاز افراد با فشار خون باال ممکن است دچار سردرد ، تنگ یبرخ

که فشار خون باال به  یو معموالً تا زمان ستندیعالئم و عالئم خاص ن نیشوند اما ا ینیب

 . دهد ینرسد رخ نم زیدآمیتهد ای دیمرحله شد

  دیبه پزشک مراجعه کن یزمان چه

معمول پزشک  یاز قرارها یفشار خون خود را به عنوان بخش ادیبه احتمال ز شما

 . دیگرفته ا

که  دیشود ، از پزشک خود بخوان یشروع م یسالگ 18که از  یاز دو سالگ حداقل

که فشار  دیساله دار 39تا  18 ای،  دیباالتر دار ایساله  40فشار خون بخواند. اگر 

 . هر سال خواندن دی، فشار خون را از پزشک خود بخواه دیخون باال دار

شود تا تفاوت وجود داشته باشد.  یبررس یدر هر دو بازو دیبا یخون به طور کل فشار

 مهم است.  اریاندازه مناسب بس یدکمه بازو کیاستفاده از 

 یماریب یبرا یگریخطر د یفاکتورها ای دیشده باش قبالً به فشار خون باال مبتال اگر

کند.  یم هیمکرر را توص ی، پزشک احتماالً خواندن ها دیداشته باش یعروق یقلب یها

ساالنه  ناتیاز معا یسال و باالتر معموالً فشار خون به عنوان بخش 3كودكان از سن 

 شوند.  یم یریخود اندازه گ
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فشار خون را در   یغربالگر دی، ممکن است بتوان دینیب یمرتباً پزشک خود را نم اگر

 دیتوان یم نی. همچندیمناطق جامعه خود انجام ده ریسا ای یمنابع بهداشت شگاهینما کی

 گانیکه فشار خون شما را به صورت را دیکن دایپ ییفروشگاه ها دستگاه ها یدر برخ

 کند.   یریاندازه گ

موجود در داروخانه ها ، ممکن  ی، مانند دستگاهها یشار خون عمومف یدستگاهها

موارد  نیدر مورد فشار خون شما ارائه دهند ، اما ممکن است ا یدیاست اطالعات مف

دارد از جمله  یبستگ یها به عوامل مختلف نیماش نیداشته باشد. دقت ا ییها تیمحدود

ها. از پزشک خود در مورد استفاده از  نیاز ماش حیکاف و استفاده صح حیاندازه صح

 دیریمشاوره بگ یفشار خون عموم یدستگاهها

 

شود.  یم جادیا یاساس طیشرا لیفشار خون باال هستند که به دل یاز افراد دارا یبرخ

شود و  یظاهر م ینوع فشار خون باال ، به نام فشار خون باال ، به طور ناگهان نیا

تواند  یمختلف م یو داروها طیشود. شرا یباعث فشار خون باالتر از فشار خون باال م

 ، از جمله:  دمنجر شو هیبه فشار خون ثانو

  یخواب انسداد آپنه

  یویکل مشکالت

  یویغده فوق کل یتومورها

  دیروئیت مشکالت

  دی( به وجود آمده ایبا )مادرزاد یکه در عروق خون یخاص صینقا
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،  یضد سرماخوردگ ی، داروها یضد باردار یخاص مانند قرص ها یداروها یبرخ

  یزیتجو یداروها یدهنده ضد درد و برخ نیضد احتقان ، تسک یداروها

 

 ها نیو آمفتام نیوکائ، مانند ک یرقانونیغ یداروها

 

 میپتاس یکند. اگر به اندازه کاف یشما کمک م یدر سلولها میسد زانیبه تعادل م میپتاس

 می، ممکن است سد دیرا حفظ نکن یکاف میپتاس ایو  دیریخود قرار نگ ییغذا میدر رژ

 .دیرا در خون خود جمع کن یادیز

 

فشار خون شود. اگر با خوردن  یموقت شیتواند منجر به افزا یم ادیفشار. استرس ز

، فقط مشکالت  دیدر استراحت دار یالکل سع دنینوش ای اتی، استعمال دخان شتریب

 .دیده یم شی باال را افزافشار خون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  40 | 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  41 | 53 

 

 

References 

 

High blood pressure. National Heart, Lung, and Blood Institute. 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/high-blood-pressure. Accessed 

March 9, 2018. 

What is high blood pressure? American Heart Association. 

http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure/GettheFa

ctsAboutHighBloodPressure/What-is-High-Blood-

Pressure_UCM_301759_Article.jsp#.WrqtReR1rcs. Accessed March 9, 2018 . 

Hypertensive crisis: When you should call 9-1-1 for high blood pressure. 

American Heart Association. 

http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure/GettheFa

ctsAboutHighBloodPressure/Hypertensive-Crisis-When-You-Should-Call-9-1-

1-for-High-Blood-Pressure_UCM_301782_Article.jsp#.WrqtoOR1rcs. 

Accessed March 9, 2018. 

Hypertension in adults: Screening and home monitoring. U.S. Preventive 

Services Task Force. 

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/Recommen

dationStatementFinal/high-blood-pressure-in-adults-screening. Accessed 

March 27, 2018. 

Thomas G, et al. Blood pressure measurement in the diagnosis and treatment 

of hypertension in adults. https://www.uptodate.com/contents/search. 

Accessed March 9, 2018. 

www.takbook.com



P a g e  42 | 53 

 

Blood pressure monitoring kiosks aren't for everyone. U.S. Food and Drug 

Administration. 

http://www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm402287.htm. 

Accessed March 9, 2018. 

Basile J, et al. Overview of hypertension in adults. 

https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed March 9, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



P a g e  43 | 53 

 

 

 مالنوما  

 

 مالنوما از اختالالت بدخیم پزشکی است

 

  شود  ی م  جادیا نیمالن د یها( تول ت ینوع سرطان پوست ، در سلول ها )مالنوس  نیتر  ی مالنوما ، جد

تواند در چشم شما و به ندرت    یم  ن یبخشد. مالنوما همچن  یکه به پوست شما رنگ م  یرنگدانه ا

 .  رد یمانند روده شما شکل بگ  یداخل یدر اندام ها

( در  UV، اما قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش ) ست یهمه مالنوما ها مشخص ن   قی دق علت

دهد. محدود   یم  شی برنزه و تختخواب ، خطر ابتال به مالنوما را افزا یالمپ ها ای د یاثر نور خورش

 تواند به کاهش خطر مالنوما کمک کند.  ی کردن قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش م 

 

.  ابدی  یم  شیزنان افزا ژه یسال ، به و 40  ری رسد خطر ابتال به مالنوما در افراد ز  یبه نظر م 

  ی سرطان رات ییحاصل شود که تغ نانیتواند به اطم  یدانستن عالئم هشدار دهنده سرطان پوست م 

داده شود ، مالنوم با   صیشوند. اگر زود تشخ یو درمان م  ییقبل از گسترش سرطان شناسا

 درمان است.  ابل ق ت یموفق

 

شوند که در   ی م ده ید  یشود. آنها اغلب در مناطق جادیتواند در هر نقطه از بدن شما ا  یمالنوما م

 معرض آفتاب قرار گرفته اند ، مانند پشت ، پاها ، بازوها و صورت.  

،   ، مانند کف پا رندی که در معرض آفتاب قرار نگ فتدی اتفاق ب ی تواند در مناطق  یم  ن یهمچن مالنوما

 دارند وجود دارد.   رهی که پوست ت یدر افراد شتریپنهان ب  یمالنوما ن یکف دست و تختخواب ناخن. ا
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 است:   ر ی عالئم و عالئم مالنوما اغلب موارد ز نیاول

 در خال موجود است   ر ییتغ

 شود   ی م  جادیپوست شما ا ی معمول رو ر یغ ای  د یجد یرشد رنگ   کی  رشد

که ظاهر   یی پوست ها  یممکن است رو  نی. همچنردی گ ی به عنوان خال صورت نم  شهیهم مالنوما

 دارند ظاهر شود.  یعیطب

 

   ی معمول یخال ها

مرز   ک یبا   -  اهیس ا ی یمانند برنزه ، قهوه ا -هستند   کنواختیرنگ   کی معموالً   ی معمول یها خال

گرد هستند و معموالً از   ا یشکل  یض یکند. آنها ب یمشخص که خال را از پوست اطراف شما جدا م 

 پاک کن مداد.   ک یاندازه  -متر( قطر دارند   یلی م  6)حدود  نچ یا 1/4قطر  

کنند ،   ی بروز م  یسالگ 50موارد در سن  ن یاز ا یاریمول دارند. بس 45تا  10 نیافراد ب  شتریب

  نیسن از ب  ش یبا افزا ی حت ی برخ - کند  ریی تغ یاگرچه ممکن است خال با گذشت زمان از نظر ظاهر 

 روند   یم

در برابر   ی محافظت کمتر  ی( در پوست شما به معنانی)مالن یپوست روشن. داشتن رنگدانه کمتر

از   د یتوان  یم  یو به راحت  دیروشن دار  یقرمز ، چشم ها  ایبلوند   یاست. اگر موها UVاشعه  بیآس

  ار دارند ، احتماالً دچ یتر ره یکه چهره ت  یاز افراد شتری، ب  د یاستفاده کن ی آفتاب سوختگ ایلک 

و افراد   یی ایاز جمله افراد اسپان رهی ت یتواند در افراد با رنگ ها ی . اما مالنوما مد یشو یمالنوما م

 شود.  جادیپوست ا اهیس
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کنند ،   ی م ی زندگ نیبه خط استوا زم   کی که نزد  یباالتر. افراد  یدر ارتفاع  ا یبه استوا  ک ینزد ی زندگ

  ی از اشعه ماوراء بنفش را نسبت به افراد یباالتر ر ی تر است ، مقاد  میمستق د یکه اشعه خورش ییجا

  یدر ارتفاع اگر ،  ن یکنند. عالوه بر ا ی کنند تجربه م ی م  یباالتر زندگ  ییایجغراف یکه در عرض ها

 . دیقرار دار   یشتری ، در معرض اشعه ماوراء بنفش ب دیکن یم  ی زندگ

 

  ی، پرتوها ی شمال یکایاز افراد در آمر  ی اریبس  ی. براد یکن یدر طول روز از آفتاب خوددار

در   یها  تیفعال یز ی زمان برنامه ر  نیتر یبعد از ظهر قو 4صبح تا  10در حدود ساعت  د یخورش

 است.   یآسمان ابر ی وقت ایدر زمستان  ی روز ، حت  گریاعات دس یباز را برا یفضا

در برابر اشعه   ی ، و ابرها کم  د یکن یتابش اشعه ماوراء بنفش را در تمام طول سال جذب م  شما

 کنند.  یمحافظت م  ده ید ب یآس یها

  یی و ضد آفتاب ها ی کند تا از آفتاب سوختگ یحالت به شما کمک م  ن یتری در قو د یاجتناب از خورش 

.  د یده ش یپوست را افزا سرطانو خطر ابتال به  د یکن یریشوند جلوگ   ی م  ی پوست بی که باعث آس

 ممکن است باعث سرطان پوست شود.   زی قرار گرفتن در معرض آفتاب با گذشت زمان ن
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 نوروبالستوما 

 

 نوروبالستوما از بدخیمی ها است

 

شود که در مناطق  یم افتینابالغ  یعصب یاست که از سلولها ینوروبالستوما سرطان

 شود.  یم افتیمختلف بدن 

شود ، که منشا  یم جادیو اطراف آن ا یویمعموالً در غدد فوق کل نوروبالستوما

حال ،  نیها قرار دارند. با ا هیکل  یدارند و در باال یعصب یبا سلولها یمشابه

در  ، گردن و نهیشکم و در قفسه س گریتواند در مناطق د یم نینوروبالستوما همچن

 شود.  جادیوجود دارد ، ا یعصب یها سلول یکه گروه ها ییستون فقرات ، جا یکینزد

 

شود ، اگرچه ممکن است در  یم دهیکمتر د ایسال  5در کودکان  شتریب نوروبالستوما

 . فتدیکودکان بزرگتر به ندرت اتفاق ب

 یکه برخ یروند ، در حال یم نیخود از ب یاز اشکال نوروبالستوما به خود یبرخ

نوروبالستوما  یدرمان یها نهیداشته باشند. گز ازیدرمان ن نیممکن است به چند گرید

 دارد. یبستگ یفرزند شما به عوامل مختلف

 

 مانند:  یممکن است باعث عالئم و عالئم -شکل  نیتر جیرا -نوروبالستوما در شکم 

 شکم  درد

 شود  یپوست که لمس نم ریدر ز یا توده

  بوستی ایدر عادات روده مانند اسهال  رییتغ
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 مانند:  یممکن است عالئم و عالئم نهیدر قفسه س نوروبالستوما

  نهیخس س خس

  نهیقفسه س درد

 پلک ها و اندازه نابرابر مردمک  یدر چشم ها ، از جمله افتادگ رییتغ

 که ممکن است نشان دهنده نوروبالستوما باشد عبارتند از:  یگرید یو نشانه ها عالئم

 پوست  ریبافت ز یها توده

 زده )پروپتوز(  رونیرسد از سوکت ها ب یچشم که به نظر م یها یگو

 در اطراف چشم  ، یبه کبود هی، شب کیتار یها رهیدا

   کمردرد

  تب

  حیقابل توض ریوزن غ کاهش

 استخوان  درد

 

سالم و سالم  یشود که سلولها یشروع م یکیجهش ژنت کی، سرطان با  یبه طور کل

 یها متوقف کنند ، که سلولها گنالیسازد رشد خود را بدون پاسخ به س یرا قادر م

شوند.  یم ریشوند و تکث یکنترل خارج م از یسرطان یدهند. سلولها یانجام م یعیطب

 دهند.  یم لی( را تشکورتوده )توم کیانباشت  یعیرطبیغ یسلولها

 نیکه جن ینابالغ یعصب یسلول ها -شود  یدر نوروبالست ها شروع م نوروبالستوما

 کند.  یم جادیاز روند توسعه خود ا یبه عنوان بخش

 یو سلولها برهایو ف یعصب یسرانجام به سلولها یعصب ی، سلولها نیرشد جن با

 شوند. اکثر نوروبالست ها با بدو تولد بالغ  یم لیتبد یویدهنده غدد فوق کل لیتشک
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شود. در  یم افتینابالغ در نوزادان  یاز نوروبالست ها یشوند ، اگرچه تعداد کم یم

حال ،  نیند. با ارو یم نیاز ب ایشوند  یم لغنوروبالست ها با نیموارد ، ا شتریب

 نوروبالستوما. کی -دهند  یم لیتومور را تشک کی،  گرانید

 

 عوامل خطر

اني كه سابقه خانوادگي نوروبالستوما دارند ممكن است بیشتر در معرض این كودك

 یکم اریتعداد بس یشود نوروبالستوما خانوادگ یحال ، تصور م نیبیماري باشند. با ا

 چگاهیموارد نوروبالستوما ، ه شتریدهد. در ب یم لیاز موارد نوروبالستوما را تشک

 شود. یعلت مشخص نم
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