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 بیواریشرح 

سزعبى رٍدُ ثشرگ، رضذ غیزعجیؼی سلَلْبی رٍدُ ثشرگ 

ایي سلَلْب ثب ّن رضذ هیکٌٌذ ٍ ثبػث . یب هقؼذ هیجبضذ

ضذُ ٍ  (رضذ غیزعجیؼی سَدّْبی خَش خین)ایجبد دلیخ 

 . در ًْبیز ثؼضی دلیذْب ثبّن سطکیل سزعبى هیذٌّذ

ایي سزعبى ثب ًبم سزعبى هقؼذ ًیش ضٌبخشِ هیطَد ٍ ًبم 

 . آى ثسشگی ثِ هحل سطکیل آى دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 هراحل سرطاى رٍدُ بسرگ 

 سزعبى دَضص داخلی یب هَکَس رٍدُ یب هقؼذ : هرحلِ اٍل

 . را درگیز هیکٌذ اهب فزاسز اس دیَارُ سزعبى یب هقؼذ ًویزٍد

 سزعبى اس دیَارُ رٍدُ یب هقؼذ فزاسز رفشِ ٍ : هرحلِ دٍم

 . گزّْبی لٌفبٍی اعزاف را ًیش درگیز هیکٌذ

 سزعبى گزّْبی لٌفبٍی اعزاف رٍدُ را درگیز : هرحلِ سَم

 .کزدُ ٍلی دیگز اػضبی ثذى را درگیز ًویکٌذ

 سزعبى ثِ دیگز اًذاهْبی ثذى ًیش سزایز : هرحلِ چْارم

 .کزدُ اسز

 

  عالئن 

سزعبى رٍدُ ثشرگ هؼوَالً سب قجل اس دخص ضذى، ػالئوی 

اگز هَارد سیز را هطبّذُ کزدیذ، حشوب ثِ دشضک . ًذارد

 :هزاجؼِ کٌیذ

 ُیب خًَزیشی اس هقؼذ، دردضکن، خَى درهذفَع یبهذفَع سیز 

سغییزدرػبدار رٍدُ،هبًٌذهذفَع  هکزرٍیباحسبس سخلیِ 

 ًبقص رٍدُ

  احسبس خسشگی ٍ ضؼف، کبّص ٍسى ثذٍى دلیل 

 علل شایع ٍ عَاهل خطر 

 سٌْب چیشی کِ . دلیل اصلی ایي سزعبى ًبضٌبخشِ اسز

دشضکبى هی داًٌذ ایي اسز کِ جْص صًشیکی در سلَلْبی 

رٍدُ هٌجز ثِ سقسین سلَلی غیز ػبدی در سلَلْبی رٍدُ ٍ 

 . ایجبد سَهَر یب سَدُ سزعبًی هی ضَد

 ُثیطشز هَارد ایي سزعبى ثب سطکیل سٍائذ : دَلیخ رٍد

. کَچک سیبد، دلیخ داخل رٍدُ ثشرگ ٍ هقؼذ ثَجَد هیآیذ

ثب سطخیص . دَلیذْب ی رٍدُ ثشرگ ثسیبر ضبیغ ّسشٌذ

فَری آًْب اس عزیق سسشْبی رٍسیي غزثبلگزی هیشَاى اس 

سجذیل ایي دَلیذْب ثِ سزعبى ثب ثزداضشي آى سَسظ جزاحی 

 .دیطگیزی ًوَد

 سحقیقبر ثسیبری ثبثز کزدّبًذ کِ افزادی کِ : رصین غذایی

اس رصین غذایی دزچزة ٍ کن فیجز دیزٍی هیکٌٌذ ًسجز ثِ 

-افزادی کِ اس رصین غذایی دز فیجز ٍ کن چزة دیزٍی هی

 .کٌٌذ ثیطشز در هؼزض اثشال ثِ سزعبى رٍدُ ثشرگ ّسشٌذ

  سي ثبال، سبثقِ خبًَادگی یب فزدی اثشال ثِ ایي ثیوبری 

  ثزٍس ثزخی ثیوبریْبی الشْبثی رٍدُ، سجک سًذگی غیز

 فؼبل، چبقی، دیبثز، هصزف دخبًیبر ٍ الکل 

   رادیَسزادی ثزای درهبى سزعبى 

 عَارض احتوالی 

ػذم اقذام ثزای درهبى ثیوبری هی سَاًذ ثبػث ضَد سزعبى در 

سبیز اػضب ًیش گسشزش یبثذ ٍ در ًْبیز جزاح هججَر ثِ 

 .ثزداضشي ّوِ یب قسوشی اس رٍدُ ضَد

 تشخیص 

هشخصصبى اًجبم آسهبیطبر هؼوَل سطخیصی سزعبى رٍدُ 

 سبل ٍ ثبالسز کِ احشوبل اثشال ثِ 50یشرگ را ثزای سوبم افزاد 

ایي ثیوبری را دارًذ، سَصیِ هیکٌٌذ اگزچِ هوکي اسز در 

افزادی کِ احشوبل ثیطشزی ثزای اثشال ثِ سزعبى رٍدُ ثشرگ 

دارًذ در سٌیي دبییٌشز سصَیزثزداری ٍ اًجبم آسهبیطبر 

سهبى اًجبم سصَیزثزداری ٍ آسهبیطبر ثب دسشَر . سجَیش گزدد

 . هیگیزددشضک هشخصص اًجبم 

 در صَرر هطکَک ضذى دشضک ثِ اثشالی :کَلًََسکَپی 

فزد ثِ سزعبى رٍدُ ثشرگ، سسز کَلًََسکَدی سجَیش 

ضَد کِ ثِ دشضک اجبسُ هیذّذ داخل رٍدُ ٍ هقؼذ را  هی

دشضک یک لَلِ دراساًؼغبف دذیز  ثِ . هطبّذُ ٍ هؼبیٌِ کٌذ

لَلِ . ًبم کَلًََسکَح راثِ راسز رٍدُ ٍهقؼذ ٍارد هیکٌذ

هؼوَالثِ یک ًوبیطگز ٍیذئَیی ضجیِ ثِ یک صفحِ ًوب یص 

در حیي اًجبم سسز، دشضک دلیذْب . سلَیشیَى هشصل اسز

ثب هطبّذُ ایي . یب ًوًَِ ثبفشْبیی غیزعجیؼی را ثزهیذارد

-ثبفشْب سیز هیکزٍسکَح هیشَاى هشَجِ ضذکِ آیب سلَل

 ّبی سزعبًی ٍجَد دارًذ یب خیز؟ 

 در ایي رٍش اس لَلْبی ثب چزاغی :سیگوَییذٍسکَپی

هشصل ثز اثشذای آى ثزای دیذى ثخطْبی سحشبًی رٍدُ کِ 

ثیطشزسزعبى ّبی رٍدُ ثشرگ در ایي قسوز رضذهی کٌٌذ، 
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دشضکبًْوچٌیٌوی سَاًٌذدَلیذزا . اسشفبدّوی کٌٌذ

 .درعَالیٌشسز، ثزدارًذ

 دشضک ثزای ثزرسی ػولکزد کلی کلیِ ٍ کجذ ٍ :آزهایش خَى

-ثزرسی ٍضؼیز سالهز ػوَهی ثذى ایي آسهبیص را سجَیش هی

ًَػی هبدُ ضیویبیی ًیش سَسظ سلَلْبی سزعبًی رٍدُ . کٌذ

سزضح هی ضَد ٍ دشضک ثب ثزرسی کن یب سیبد ضذى سغح ایي هبدُ 

 .  در خَى هیشَاًذ دبسخ ثذى ضوب ثِ درهبى را ًظبرر کٌذ

 درهاى 

  ٍ ضیَُ درهبى سزعبى ثسشِ ثِ ٍضؼیز سالهز ػوَهی

 .هیشاى اًشطبر سزعبى دارد

 :جراحی برای درهاى سرطاى در هراحل اٍلیِ

  ٍ در صَرسی کِ سزعبى ضوب در هزاحل اٍلیِ ٍ کَچک ثبضذ

سٌْب یک دَلیخ کَچک را درگیز کزدُ ثبضذ، دشضک اس 

-عزیق کَلًََسکَدی ایي دَلیخ را ثِ صَرر کبهل ثز هی

 . دارد

  در صَرسی کِ دَلیخ رضذ کزدُ ٍ کوی ثشرگ ضذُ ثبضذ

دشضک ثِ جش ثزداضشي دَلیخ ثخص اس الیِ دَضبًٌذُ داخلی 

 .رٍدُ در هجبٍرر دَلیخ را ًیش ثزهیذارد

  دَلیذْبیی را کِ اس عزیق کَلًََسکَدی ًویشَاى ثزداضز

در ایي . اس عزیق جزاحی الدبراسکَدی اس رٍدُ خبرج هیکٌٌذ

ضیَُ جزاحی دشضک دٍ یب چٌذ ثزش جزاحی کَچک در 

اس یکی اس ثزضْبی جزاحی یک دٍرثیي . ضکن ایجبد هیکٌذ

ثسیبر ظزیف کِ هشصل ثِ یک صفحِ ًوبیص هیجبضذ را 

ٍارد رٍدُ هیکٌذ ٍ اس عزیق ثزضْبی جزاحی دیگز 

اثشارّبی جزاحی السم را ٍارد ًبحیِ هَرد ًظز کزدُ ٍ دَلیخ 

 .را اس رٍدُ خبرج هیکٌذ

 جراحی برای سرطاى رٍدُ تْاجوی 

 در عی جزاحی، دشضک ثخطی اس رٍدُ کِ :کلستَهی 

سَسظ سلَل ّبی سزعبًی درگیز ضذُ اسز ٍ ثخص کَچکی 

-اس قسوشْبی سبلن رٍدُ در هجبٍرر ثب ثخص هجشال را ثزهی

در چٌیي ضزایغی هوکي اسز دشضک قبدر ثِ هشصل . دارد

اهب در ضزایغی کِ . کزدى دٍ ثخص سبلن رٍدُ ثِ ّن ثبضذ

دشضک قبدر ًجبضذ دٍ ثخص سبلن رٍدُ را ثِ ّن هشصل کٌذ 

در عی ایي ػول هٌفذی در . جزاح، کلسشَهی اًجبم هیذّذ

دیَارُ ضکن در هحلی کِ رٍدُ ثزداضشِ ضذُ اسز ایجبد 

هیطَد سب هَاد سائذ اس عزیق رٍدُ اس عزیق ایي هٌفذ ٍارد 

. کیسِ هخصَصی ضًَذ کِ ثِ ایي هٌفذ هشصل هیجبضذ

 .کلسشَهی هیشَاًذ دائوی یب هَقز ثبضذ

 هؼوَال حیي جزاحی ٍ ثزداضشي : برداشتي گرّْای لٌفی

ثخطی اس رٍدُ، گزّْبی لٌفبٍی در هجبٍرر ثخص هجشال ثِ 

سزعبى ًیش ثزداضشِ هیطًَذ ٍ ثزای هغبلؼبر ثیطشز ثِ 

 .آسهبیطگبُ فزسشبدُ هیطًَذ

 :جراحی در هراحل بسیار پیشرفتِ بیواری

  جزاحیْبیی کِ در ایي هزحلِ صَرر هیگیزد ثیطشز ثزای

 .سسکیي ػَارض حبصل اس سزعبى هیجبضذ سب درهبى آى

  در صَرسی کِ سزعبى ثِ دیگز ثخطْبی ثذى اس جولِ کجذ

اًشطبر دیذا کٌذ، جزاحی ثزای ثزداضشي سَدّْبی سزعبًی اس 

 . کجذ صَرر هیگیزد

 در ایي رٍش درهبًی، ًَػی دارٍی ضیویبیی :شیویذرهاًی 

ثسیبر قَی ثِ درٍى رگْبی ضوب سشریق ضذُ ٍ سلَلْبی 

ضیویذرهبًی ثسشِ ثِ سطخیص . سزعبًی را اس ثیي هیجزد

دشضک هیشَاًذ قجل اس ػول جزاحی ثِ هٌظَر کَچک کزدى 

سَهَرّبی سزعبًی ٍ ثؼذ اس ػول جزاحی ثِ هٌظَر اس ثیي 

ثزدى سلَلْبی سزعبًی کِ احشوبال اس عزیق جزاحی 

 . ثزداضشِ ًطذّبًذ ثِ کبر ثزدُ ضَد

 در ایي رٍش درهبًی ثب اسشفبدُ اس دزسَّبی :پرتَ درهاًی 

قَی اضؼِ ایکس سلَلْبی سزعبًی ّذف گزفشِ ضذُ ٍ اس 

دزسَدرهبًی را ّوزاُ ٍ یب ثذٍى ضیوی درهبًی ثِ . ثیي هیزًٍذ

ثزای سزعبًی کِ در هزاحل اٍلیِ خَد هیجبضذ . کبر هیجزًذ

در اغلت اٍقبر ثؼذ اس . اس دزسَ درهبًی اسشفبدُ ًویطَد

جزاحی ثزای جلَگیزی اس اًشطبر سزعبى ثِ هقؼذ اس 

 .دزسَدرهبًی اسشفبدُ هیطَد

 در عی ایي رٍش درهبًی دارٍّبیی ثزای :درهاى ّذفوٌذ 

ثیوبر سجَیش هیطَد کِ ثِ صَرر هسشقین سلَلْبی 

-سزعبًی را هَرد ّذف قزار هیذٌّذ ٍ آًْب را اس ثیي هی

درهبى ّذفوٌذ ثِ ّوزاُ ضیوی درهبًی یب ثِ سٌْبیی . ثزًذ

 .هیشَاًذ ثِ کبر ثزدُ ضَد

 هراقبت 

  ثزای جلَگیزی اس کن آثی ثذى ثِ هیشاى ثسیبر سیبد هبیؼبر

. ثٌَضیذ، ثِ حذی کِ رًگ ادرار ضوب سرد کن رًگ ضَد

 . هبیؼبر سبدُ ٍ ثذٍى کبفئیي هصزف کٌیذ

  ػضَ گزٍّْبی حوبیشی هزسجظ ثب ثیوبری خَد ضَیذ ٍ ثب

 . افزادی کِ ثیوبری هطبثِ ضوب را داضشٌذ ارسجبط ثزقزار کٌیذ

  ّوَارُ ثِ صَرر هٌظن ٍرسضْبی سجک اًجبم دّیذ ٍلی

سؼی کٌیذ خَد را خسشِ ًکٌیذ ٍ ثِ اًجبم کبرّبیی هطغَل 

 . ضَیذ کِ اس آى لذر هیجزیذ

  در چِ شرایطی بِ پسشک هراجعِ ًواییذ؟ 

  در صَرر ثزٍس ػالئن سزعبى رٍدُ ثشرگ 
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 در صَرر هطبّذُ دیگز ػالئن ًگزاى کٌٌذ. 


