هوالشافي
سرطان كليه را به راحتي ميتوان مغلوب كرد
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.


كليهها ،ارگانهايي ه ستند كه در عقب شكم قرار دارند .كليه ها خون بدن را ت صفيه ميكنند و مواد زائد و ا ضافي رااز آن جدا
كرده ،ادرار را به وجود ميآورند .ادرار به وجود آمده از هر كليه ،توسط لوله اي – به نام ميزناي – به مثانه ميريزد ،هنگامي كه
مثانه پر ميشود ادرار از مجراي لوله اي به نام پيشابراه از بدن خارج ميشود.
در حال حا ضر اطالعات كمي در مورد علت به وجود آمدن سرطان كليه در د ست ا ست ولي مطالعات گ سترده اي براي ك شف
علل ايجاد سرطان كليه در حال انجام ا ست همچنين به نظر مير سد م صرف دخانيات خطر پي شرفت سرطان كليه را افزايش
ميدهد .سرررطان كليه همانند سرراير سرررطانهاي ير بيماري عفوني نيسررت و بنابراين از فردي به فرد ديگر سرررايت نميكند.
معموال ير كليه درگير سرطان ميشود و به ندرت اتفاق ميافتد كه سرطان به كليه هم سرايت كند و انتشار يابد.
عالئم سرطان كليه
اولين عالمت در سرطان اغلب ظهور خون در ادرار است .غالبا خون به طور ناگهاني ظاهر مي شود و ممكن ا ست ير روز ادرار
خوني باشد ،روز بعد بدون خون و بعدها زودو يا دير دوباره خون در ادرار ظاهر شود.
بعضي اوقات لخته هاي خون باعث تشكيل و ايجاد اسپاسم هايي در حالب يا مثانه ميشود كه ميتواند دردناك هم باشد .برخي
اوقات هم ،افراد متوجه وجود تودهاي در شكم يا دردي در پهلو مي شوند .تب پايدار ،ف شار خون باال و كاهش وزن نيز ميتوانند
از عالئم سرطان كليه با شند .چنانچه شما داراي هر ير از عالئم فوق ه ستيد بايد تو سط پز شر معاينه شويد ،اما فراموش
نكنيد كه هر ير از اين عالئم ميتوانند به علل درگيري به جز سررطان ،مانند عفونت ،وجود سرن در مثانه يا كليه و  5ظاهر
شوند ،لذا در اغلب افرادي كه عالئم فوق را دارند ،سرطان كليه وجود ندارند.
سرطان كليه به طور شايع در ميان ساالن و يا در افراد مسن بروز ميكند .همچنين نوع غير شايعي از آن به نام « تومور ويلمز»
كودكان خردسال را گرفتار ميكند ( .اين نوع سرطان در شماره هاي قبل به تفصيل شرح داده شده است) .شما معموال ابتدا به
پزشر عمومي مراجعه ميكنيد وي شما را معاينه ميكند و احتماال انجام آزمايش ها يا عكس برداري را توصيه ميكند .پزشر
عمومي براي انجام اين گونه آزمايش ها و م شاوره و درمان تو سط پز شر متخ صص ،شما را به بيمار ستان ارجاع ميدهد .در
بيمارستان ،پزشر متخصص قبل از انجام هر گونه معاينه فيزيكي ،سابقه پزشكي شما را جويا مي شود .همچنين ممكن است
براي بررسي سالمت عمومي ،انجام آزمايش خون و راديولوژي از قفسه سينه را درخواست كند.
چنانچه در بررسي و معاينات فيزيكي ،پزشر به وجود سطران كليه در بدن مشكوك شود ،براي تشخيص قطعي انجام آزمايش
هاي ديگري را تو صيه مي كند كه انجام آنها در صورت وجود سرطان در بدن ،ميزان انت شار بيماري رام شخص ميكنند .اين
آزمايش ها شامل موارد زير است:
اوروگروم داخل وریدي

اين تست هر گونه حالت غير طبيعي موجود در كليه ها يا سيستم ادراري رانشان خواهد داد .اين آزمايش به صورت سرپايي و
در بخش راديولوژي انجام ميشرود و حدود ير سراعت زمان ميبرد .براي انجام آن ،ير ماده رنگي را به صرورت داخل وريدي
تزريق ميكنند .اين ماده رنگي توسط خون به كليه ها منتقل مي شود .پزشر با استفاده از تصاوير راديولوژير ،ميتواند عبور
ماده رنگي را م شاهده كند و وجود هر گونه ضايعه اي را ت شخيص دهد .اين ماده رنگي احتماالً براي چند دقيقه اي بدن را داغ
و برافروخته ميكند ،ولي اين حالت بزودي برطرف ميشود.
اسكن رادیوایزوتوپ استخوان

ا سكن راديوايزوتوپ معموالً براي م شاهده ميزان انت شار سلولهاي سرطاني از كليه ها به ا ستخوان ها انجام ميگيرد .براي انجام
اين تست مقدار بسيار كمي از ير ماده راديواكتيو به صورت داخل وريدي به بدن بيمار تزريق ميشود.
ظهور مقدار زيادي از راديواكتيو در نواحي خاصرري از اسررتخوان – كه سررلولهاي سرررطاني در آنجا قرار دارند ،انتشررار بيماري به
استخوانها را نشان ميدهد .اين آزمايش بيمار را دچار عوارض راديواكتيويته نميكند ،زيرا مقدار راديواكتيو مصرفي بسيار ناچيز
است.
چه نوع درمانی انجام میشود؟
جراحي درمان اصلي براي اكثر موارد سرطان كليه است ،ولي برخي اوقات امكان دارد پزشر انجام راديوتراپي يا شيمي درماني
را قبل يا بعد از انجام جراحي تجويز كند پزشررر با توجه به عوامل بسررياري از جمله سررن ،سررالمت عمومي بدن نوع و اندازه
تومور و ميزان انتشار آن در مورد نحوه درمان تصميم ميگيرد.
نحوه در مان سرطان كليه در بيماران مختلف ،متفاوت است و علت اين تفاوت ها اغلب وجود فرم هاي مختلف بيماري – كه هر
ير نيازبه روش درماني خاصي دارد -در افراد متفاوت است.
الف -جراحی:
جراحي ،معموال اولين گام براي درمان سرررطان كليه اسررت و به صررورت نفركتومي -برداشررتن كليه -انجام ميگيرد .جراح -در
حالي كه شما تحت بيهو شي عمومي قرار داريد -كليه درگير شده با سرطان را به همراه بافت هاي اطراف بر ميدارد .چنانچه
غدد لنفاوي نزدير كليه هم درگير سرطان شده باشند ،اين غدد نيز در حين جراحي به داخل موريد اصلي تخليه كننده كليه
نفوذ كرده باشد ،اين وريد نيز بايد از بدن خارج شود.
با داشتن ير كليه ميتوان به صورت كامال طبيعي زندگي كرد .ير كليه سالم ميتواند به جاي هر دو كليه براي بدن كار كند.
جراحي معموال تنها درمان مورد نياز براي از بين بردن سرطان به طور كامل ا ست ،ولي برخي اوقات پز شر براي انجام آ سانتر
جراحي ،يا درمان بيماري ديگري كه كليه را درگير كرده است ،انجام راديوتراپي يا شيمي درماني را نيز تجويز ميكند.
ب :رادیوتراپی (پرتودرمانی)
پرتودرماني سرطان را با ا ستفاده از ميزان باالي انرژي – كه سلولهاي سر طاني را تخريب ميكند -مورد درمان قرار ميدهد.
پ رتو درماني ممكن اسررت قبل از انجام جراحي براي محدود سرراختن و كوچر كردن تومور انجام گيرد كه در نتيجه آن ،عمل
جراحي موفقيت آميز خواهد بود .همچنين در صورتي كه بعد از انجام سلولهاي سرطاني هنوز در بدن باقي ماندهاند ،انجام پرتو
درماني را پس از جراحي تو صيه ميكند .راديوتراپي همچنين براي كنترل درد در مواقعي كه سلول هاي سرطاني به ا ستخوان
هاي انتشار يافتهاند بكار ميرود.
راديوتراپي مي تواند سبب بروز عوارض عمومي از جمله تهوع ،ا ستفراغ و خ ستگي بدن شود .شدت اين عوارض به ميزان ا شعه
بكار گرفته شده در طول درمان ب ستگي دارد .تهوع و ا ستفراغ معموال به و سيله داروهاي ضد تهوع ،كه پز شر تجويز ميكند-
برطرف ميشررود .معموال راديوتراپي براي د رمان سرررطان كليه بكار ميرود ،سرربب بروز ريزش مو نميشررود .به طور كلي اين
عوارض به تدريج با اتمام دوره درمان رفع ميشرروند و چنانچه ادامه يافتند بايد به پزشررر خود ا طالع دهيد .انجام راديوتراپي
شما را راديواكتيو نميكند و ميتوانيد با اطمينان خاطر در طول درمان بين بچه ها و ساير افراد حضور يابيد.
ج -هورمون درمانی
در برخي موارد پز شر م صرف قرص هاي حاوي پروژ ستون را تجويز ميكند .اين هورمون به كنترل سلولهاي سرطاني كه به
اطراف كليه انتشررار يافته اند كمر ميكندو در برخي موارد باعث كوچر شرردن تومور و محدود كردن آن ،ميشررود .اين نوع
درمان معموال عوارض بسيار كمي دارد و عوارضي هم كه ايجاد ميشوند بسيار خفيف هستند و ميتوانند شامل افزايش اشتها و
افزايش وزن باشند.
درمان هاي بيولوژیكی
اينتروفرون 

اسررتفاده از اينترفرون روش جديدي اسررت كه در درمان سرررطان كليه بكار ميرود .اينترفرون ماده اسررت كه بدن ما به طور
طبيعي براي مبارزه با ويروس ها از جمله ويروس انفلوآنزا ميسررازد .امروزه اينتروفرون به طور مصررنوعي در آزمايشررگاه تهيه
ميشود و براي درمان ،هفته اي سه بار به صورت زير جلدي تزريق ميگردد.
معموال تزريق اينترفرون در هفته اول يا دوم از آغاز درمان ،اثرات ناخواستهاي شبيه نشانههاي آنفلوآنزا ايجاد ميكند؛ مانند لرز،
تب ،سردرد ،درد در ناحيه پ شت ،مفا صل و ع ضالت ،اگر چه اين عوارض در زمان ظهور ناخو شايند ا ست ولي به زودي ،پس از
خاتمه درمان برطرف ميشود.
انترلوكين 
استفاده از « اينترلوكين  »2روش جديدي است كه در مورد سرطان كليه بكار ميرود « .اينتركولين »2در بدن به طور طبيعي
ساخته مي شود و به عنوان پيام ر سان براي تحرير كردن لنفو سيت ها (نوعي ازگلبولهاي سفيد خون) براي مبارزه با عفونت
بكار ميرود.در حالت طبيعي اينترلوكين به مقدار بسرريار كمي در بدن وجود دارد ولي دانشررمندان بااسررتفاده از تكنير هاي
مهندسرري ژنتير توانسررته اند روشرري براي سرراخت مقادير زيادي از اين ماده را در خود آزمايشررگاهها  ،ابداع كنند .درمان با
اينترلوكين در ابتداي كار عوارض ناخواسررته وسرريعي را به دنبال داشررت و امروزه مطالعاتي وسرريع در جهت كاهش عوارض
ناخواسته درمان با اينترلويكن درحال انجام است .معمول ترين عوارض جانبي عبارتند از  :تب ،سردرد ،تهوع و استفراغ ،كاهش
وزن ،افت ف شار خون ،ضايعات پو ستي ،خارش ،از د ست دادن ا شتها و ا سهال .البته اين عوارض گذرا ه ستند و پس از پايان
درمان ،از بين خواهند رفت.
شيمی درمانی و عوارض آن:
همانطور كه در شماره پيش مف صال شرح داديم ،شيمي درماني ا ستفاده از داروهاي ضد سرطان براي نابود كردن سلول هاي
سرطاني است و از آنجايي كه داروها توسط خون در تمام بدن منت شر مي شوند ميتوانند به كليه سلولهاي سرطاني موجود در
بدن د ستر سي يابند .هم چنين تو ضيح داديم كه از آنجا كه داروها در حين سركوب سلولهاي سرطاني ،تعدادي از سلولهاي
طبيعي موجود در خون را نيز نابود ميكنند بدن در طول مدت درمان بسررريار مسرررتعد ابتال به عفونت ها ميشرررود .بنابراين
پزشر به طور مرتب انجام آزمايش خون را درخواست مينمايد تا در صورت نياز ،با تزريق هر گونه كم خوني به وجود آمده در
بدن را درمان كند.
برخي از داروهايي وسرريع در جهت كاهش عوارض ناخواسررته درمان با اينترلوكين در حال انجام اسررت .معمول ترين عوارض
جانبي عبارتند از :تب ،سردرد ،تهوع و استفراغ ،كاهش وزن ،افت فشار خون ،ضايعات پوستي ،خارش  ،از دست دادن اشتهاء و
اسهال .البته اين عوارض گذرا هستند و پس از پايان درمان ،از بين خواهند رفت.
شيمی درمانی و عوارض آن:
همانطور كه در شماره پيش مف صال شرح داديم ،شيمي درماني ا ستفاده از داروهاي ضد سرطان براي نابود كردن سلول هاي
سرطاني است و از آنجايي كه داروها توسط خون در تمام بدن منتشر مي شوند ميتوانند به كليه سلولهاي سرطاني موجود در
بدن د ستر سي يابند .همچنين تو ضيح داديم كه از آنجا كه داروها در حين سركوب سلولهاي سرطاني ،تعدادي از سلولهاي
طبيعي موجود در خون را نيز نابود ميكنند بدن در طول مدت درمان ب سيار مستعد ابتال به عفونت ها مي شود .بنابراين پزشر
به طور مرتب انجام آزمايش خون را درخواسررت مينمايد تادر صررورت نياز ،با تزريق خون هر گونه كم خوني به وجود آمده در
بدن را درمان كند.
برخي از داروهايي كه براي درمان سرررطان كليه بكار ميروند،تهوع و اسررتفراغ ايجاد ميكنند كه در اين مورد مصرررف داروهاي
ضد تهوع -تجويز شده به و سيله پز شر معالج ميتواند به رفع م شكل كمر كند .همچنين م صرف دهان شويه ها در صورت
بروز زخم هاي كوچر يا دردناك شدن دهان موثر است .در صورتي كه ميلي به خوردن غذا نداريد ميتوانيد از نوشيدني هاي
مغذي ا ست فاده كنيد .متا سفانه ريزش مو يكي از عوارض ناخوا سته نا شي از م صرف اين داروها ست .البته موهاي ريخته شده،
بالفاصله بعد از پايان يافتن درمان از نوميرويند.
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