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 سرطان چيست؟

شررودتهار اه نو سهسرران به  شده شرریهیها ااا بهعاان ا اه   ه مهخ نو دهه نالقهماسرران به گهوای اه به ار   

هشونیتهما

   هسان ناهوادنیتهح لهآبهکگه شیهیهاقسامهسلول  ه شیهیهاقسامهما یبه گهصو بهکنتالهشیه   هن ا اهسلول

   ه یبهآسابه س نیههیهموجبه بهدسته فتنهشرلکادهن ا اه  شیته ینه شیهکنتالهنشیهه گه  فتخ  جه بهکنتالهما

ه شض  ه یبه ستت

شررونیته به ینه، ،هگه نی بهه  لغه گهسرراشتهاقسررامهما   هن ا اها هبم به سررایبه    ه یلاگهبنیوا،هسررلولد هسرر ل

هوادنیتهاقسامهماه   هصیمگهدییههیهاامامهآساب  هصاف ًه گهقصیهج یگزیناه  فت   هن ا اه سا   ه به  فتسلول

آی نیهکگه  شده  هاومو  ه  ه گهیجودهماد نیته علبه ینهسررلول   هسرران ناه گه شرریهخوده د مگهما اشک ،هسررلول

ش شیب،هاه جمهیه نهی اه  فتهن ا اهماف ستاشهادهه شیهیهو شود،ه ینهاومو   ه  سان بهد م به شودتها هبم ناهکگه

او نیه بهنایقهجای بهخوبهی هلنفه گهنو حاهدیگاه یبهمه جابهی  نیته واهسرررلولاه بهننانهاومو  هکنیههشرررودهماما

شتگهشیههیهاومو    هکولوناه  ه گهنر ییتهآبهو ههما سلولاو نیهک     هسان ناهد همحلهجیییهخودهشایسهیجودهآی دته

هکننیته نتش  هاومو ه بهمحله یلاگهخوده گهمک بهجیییه  همت ست بهووینیت گه شیهمجیدهما

شکالهنرا شکلهاومو  ها سان ب(هم روالًه سلوللوکراه)نوشاه به سان نا،هخوبهیهد یتهد هشوضهد ه ینه ار   ه    ه

کننی،هاوجگه گه ینهنکتگهضررای  ه سررتهکگهاسررتمهلنو ی ،هم زه سررت(و ب(ه  هد وااهماسرر به)نح ل،هسرر   هخوب  و ب

شود،هخطا هخامهکگهد همحله یلاگهخودهم نیههیه شیش بهمحییدهماار ماهاومو   هسان ناهناستنیتهاومو    هخوش

هآی نیته ا  ه د مگهبنیواه وجودهنرا

سا  ،ه  هاوجگه گهن حاگهد وااه یب،هظ  اهماکاسان ب سکوپهیهنت یجه ا  سامی شگ  اهاق شونیته نی هما   هآبم ی

سامهماسان ب ش نگشونیهیه اهیکهما  ه گه نو سهمتو یااهاق سان بهاو ننیهن شنیته اه شتگه   ش به  هد     هخ صهخود

هشتگه  شنیته   همتو یااهد او ننیهنا به گهد م بد م بهخ صهخوده  هد  دهیهحتاهدیه ار  هد    هیکهنوسهسان به مهما



  ه لز م ًهکشنیههد هآمایک ،هیکهدیاهماد بهیهیکهسواهبن بهد هنولهشراهخودهوافت  هسان بهخو  نیهشیتهار ماهسان ب

 نیته گهلح ظهنوسهبنیواهماداه بهخطاه  هنواهد هجه بهیجودهد  نیهکگه بهسررران بهنج بهی فتگناسرررتنیته مایبههمالاوب

هی  یتهااه فز یشهما ار   به ا  ه ه وده  هاش(اصهیهد م به اهنگهسایعسان به سا  هک ستگهشیهه ستتهش ن ه

 های کودکان و بالغينهای سرطانتفاوت

د نیته اه   هاش(اصهد دههشیهه  هاشکالهماکلهسان به3/0   هدی  بهکودکاهیهنوجو ناهیکهش نزد مهی ه%سان ب

واددته ینه ار   هدیمانهشلتهماگهیهمااهفتهمامو ده به اهیکهمالاوبهکودکهسررران بهجیییهی ه130سررر لگهحییده

   هدی هه ز وسرر لاهمتو یبه سررتنیته   هشرر یعهد هکودک به  هسرران بسرر له سررتته نو سهسرران به14کودک بهبیاه

   هدی  بهکودکاه گهجزهد همو  د ه ستثن یا،ه، س(ی اه هتا هنس ته گهشاراهد م ناهد  نیهنا هکگهساشتهسان ب

   ه  هاقسامهد م ناه ی هسلول  ه اشتاه ستتهالباه گهاوضاحه ست،ه سا   ه به نو سهشاراان ب شیهسلولاهد ه ینهس

هااهاأثااه اشتا هد  نیتهسایع

سان بهیهخ نو ده س البهم تاله گه ستنیهکگه  ا  طهانگ انگاه  هکودک بهیه ز و سان ناه  ش بهنا بمنیهما قبهما کزه   ی

شتگه  شک بهما ق ته یلاگه نو لهد  شنیتهد م بهد هما کزها(صصاه بهاام،ز ش ملهمت(صصاناهکگه گهاو یب     ه   ه

 اده ینه فا ده گهنا ب   ه نو لهیه  ل انهسان ناهی قفه   ه نو لهیه  ل انهآو  اهیه ستا حتهد  نیهسودهما انهسان ب

و ل،ه،است  ه نکولوژ ه نو لهیه ودههیه علبهش ملهیکه نکولوژیسته نو لهجا ح،ه کولوژیسته،ااود م نا،ه، اولوژیسته ن

ه  شنیته،است   بهما

  شیتهد هما کزهسان به   هدیگا هعااه به،زشکهیه،است  هماد م بهسان بهد هکودک بهیهنوجو ن بهمشترله اها(صص

ااه   هد وکننیهیهما ا ناهکگه گهخ نو ده   هنواو ناهیهفازیک لهک  هما نو له ی نپزشرررک،همیدک   به جتر شا،هد م ب

 سرا   ه بهکودک بهسران ناهد هما کزها(صرصراهکگهییطهه نو لهنا حاهه1960د نیهیجودهد  نیته بهسر لهآموبشهما

شیهشیه ش خگ94 نیتهد هحییده نیهد م به سان به نو لهکگه سان ناهد ه ی البهمتحیههد هیکهماکزه   ه به%هکودک به

تگاحتهد ه(Children's graup Oncology)وایهه نکولوژ ه نو له نیته رگه ینهما کزه  هیکهماکزهم بهقا  هواف  

ه  ه  هیکه ار  ست به نو لهد ه  ا  طه ستنیتهد نشگ  اهیه اشتاهآب

 نوروبالستوما چيست؟

   هشودتهم روالًهسلولنو ی الستوم هنوشاهسان به ستهکگهد هشااهخو   بهیهکودک بهیه گهنی بهد ه  ل انه مهدییههما

سلول سان ب،ه ص ینه ستنیهکگهد ه یی بهی هجنانهی فتهما   هش شونیته)ی ژههنو یه گهم ناه اه یلاگهیهد هح لهاک مله 

هکنی(ت   هن  سهی هد هح له شیه  هد وااهماشصبه ودههیه الستوم ه ش  هه گهسان ناهد  دهکگهسلول



سلولنو یب سالگ  ه) صلاهم زهیهنن بهن( شاه ودههیه گهی ص ا(ه جز  ه  ص به گه مه   هش شونیته ینهما وطهما ه ش

  ه ا  ه شر لاهنوبهفکاهکادب،هح هیهحاکتهالباه ستنیتهقسرتاه بهساستمهشص ا،هکگه گهنی به  هآبهآشن یاهسلول

  یاهعاا   د ه بهق الهضررا  بهقلب،هانمامهفشرر  هخوبهیهدسررتگ ههد  یمهسرراسررتمهشصرر اهخودک  هن اهد  د،هکگهف  لات

د نیته ینهساستمهودک  هم ه  هساستمهسرپ ااکهیه،   سرپ ااکهاشکالهماکنیتهساستمهشص اهخوو  شه  هکنتالهما

شتگ شکالهما به  ص اها شگ   هش سلولشودهکگه بهخو ص اه گهن اهو نگلا ه)مجروشگهو نگلاوب   ه شأبه   هش   (هن

هشونیته   هن( شاهمنش بهما  هد هنوله شتگواانیته ینهسلولما

   هشصرر اهواادتهیکهسررواهدیگاه بهو نگلاوبم ه بهعیدهفوقهکلاو هنشررأبهماد هحییدهیکهسررواهمو  دهنو ی السررتو

شتاهمو  ده  قار نیهه بهو نگلاوب شکمهیه ا سانگهی هوادبهیهی هو نگلاوبسرپ ااکه سگه سرپ ااکهی قعهد هقو    ه   ه

 گهدلالهوستادواهه،   سرپ ااکهلگنهنشأبهد  نیته،زشک بهو  اهمرکنه ستهق د ه گهاش(اصهمنشأه صلاهنو ی الستوم 

ه اشه بهحیهآبهن  شنیته

ستنیته اخاه بهو نگلاوب سرپ ااکهدی ههنوولاته یخامهنا ص اه ستمهش سا شیهنراار اهاومو    ه ستاه  کننیته  ه ی 

ه نیتهخامهو نگلاونو یم هن اهنه دهخامه  ه گهیجوده ا ی نیته اه ینهاومو    هخوشاو ننیهاومو    هخوش  هماآب

شود(ه   ه   هشص اهکگهد ه یی بهی فتهمای الستوم ،هیکهاومو هسان ناه ستهکگهح ی هنو ی السته)سلولو نگلاونو 

هاو نیه گهصو بهعاان ا اهوستاشهی  یتن  سه ودههکگهما

هشودهیهبیاهماکایسکوپه ا  ه نران به ب  ه ستهکگهم روالًه  هجا حاه اد شتگهماو نگلاوهنو م :ه  فتهک مالًهاک ملهی فتگ

شی،همو دهمط ل گهقا  هما شتگه   ستوم هیجودهنی  ش(اصهقط ا،هو نگلاونو یم ه ینهکگه ثا ه بهو نگلاونو ی ال واادته واها

ش  گهنو ی الستوم  ه مهماحلگهخودهد م به ض فاهد م ناهالباهناستته  ل ک ،هو نگلاونو ی الستوم هم شیته اچه قی اه    

هما ج گهکنایته«هشودبهمانگونگهنو ی الستوم هد م »شودته گه (شهما

  یاه   ه نو له ستهکگه و موبنو ی الستوم ه بهجه ااهیکهسان بهمنحصاه گهفاده ستته ینه ار   ه بهم ییدهسان ب

  (،هماوولونوسه)،اشه  هنوبه ،سرروکلونوسه)حاک بهناخشرراهنشررمااشررحهشرریهه بهآبه  شدها ااا بهن خو سررتگ

ه نیتهیته اه ینها ااا ب،هنش نگ به،   نئو،الستاکهن اهنه دهشون سپ ستاکهیهسوتهشضالب(هیه سه لهما

شود(ه)و  اهام  اهآع بینهنو ی الستوم ه گهصو به به انه فتنهای یجاهاومو ه)ماگهسلولا(ه خهد دههیهاومو هن ،یییهما

  هدی  بهشررودتهخ صرراتهدیگا هکگهد هاومو  سررنه اشررتاه بهکودک بهسررنانه  الااهدییههما ینهمسررئلگهد ه نو لهکم

   هو نگلاوناهن ا اهیهاوقفه  ه گهسررلول  هیها ییلهآبنوولاتهن د ه سررت،هاک ملهیه سررایواهخوده گهخود هسررلول

ه  شیتهخامهماشودهکگهیکهاومو هخوشاقسامهسلولاه ستته ینهح لته  شده،ای یشهو نگلاونو یم هما



 ی نوروبالستومااطالعات آماری درباره

اش(اصهه2002کودکهسان ناهکگهد هس لهه9100 سیه بهن بهش یعه نو له ست،ه گهنماهمانو ی الستوم هسومانهسا

 ز  هد ه اهه80ا هه1س لهه15  ه گه ینه ار   هوافت  هشیهه  شنیتهشاوسه ینه ار   هد هکودک بهبیاه%هآب3/7د دههشیهه

هشودتهمو دهجیییه ار   هاش(اصهد دههماه550  شیهیه اهس لگهس لهما

د نیهیهد هدی  بهشااخو   ه   هدی  بهکودکاه  هنو ی الستوم هاشکالهما%ه بهسان ب10%ها ه7د هحییدهه گهنو هکلا

هشودته  ه  هنو ی الستوم هش ملهما بهسان به50%

دختاه چگه گه ینه ار   هم تالهه5،ساه چگهد وااهه6شودتهد همق  له اهنو ی الستوم هد ه،سا به اشه بهدختا بهدییههما

 بهه7/8شونیته)،وستهکراه اشه بهسوای،وست بهد وااهما ا س سه اخاهمط ل  به نج اهشیه،هکودک بهسا ههشونیتما

هنواه به اهیکهمالاوبهکودکهسوای(ته8 اهیکهمالاوبهکودکهسا ههد همق  له  ه

ش(اس لگاهی فتهماه6%همو  ده ار   ها ه90نزدیکه گه س له یلهبنیواها سواهمو  دهد ه صهد دههشونیتهد هحییدهیکه

سونووا فاهحتاهق له بهاولیه مهماما ستو دهه به ش(اصهد دهیهاقای  ًهشونیتهد همو  د هن د ه  ه  ستوم ه  ها او بهنو ی ال

   هد نیته  هاش(اصهبید سهنو ی الستوم ه گهد م بس لهاشکالهماه10 به ار   بهنو ی الستوم ه  هکودک به  ال هه3%

هش بها هق له بهمت ست بهق  لهاش(اصهناستت به ار   به ار   ه%70 سیتهمتأسو نگه سا  همؤثا هما

ستوم ه  هما40 طو هکلا،هد هحییده شاراهد م نا،ه،ااود م ناهیهی ه اه%هکودک بهم تاله گهنو ی ال او بهفقطه  هجا حا،ه

 گهصرررو بهسرررگه  ه مهد م بهکاده،هد هحقاقته  ضررر ًهاومو ه  هد م بهجزیاهیهی هحتاه ییبهد م بهاحلاله فتگهی ه

هی  یتهو نگلاونو یم هاک ملهما

 عوامل خطرساز نوروبالستوما کدامند؟

هشودته اهش ملاهکگه حتر له  تالهفاد ه گه ار   هنوبهسان به  ه فز یشهد یهش ملهخطاس بهن مایههما

س لمهآینیتهمثالً،ه ثا نوسهبنیواه ا  هوافت  هکادبه  ل انه گه ینه ار   ه به هتاینهشو مله گهحس بهما به ژیمهعذ یاهن 

) ژیمه،اناب،همصافهکمهماوههیهس ز (هشیاهاحاکهک فاهیهش د ااهنوبهساگ  هکشایبهیهنوشایبه لکلتهشو ملهخطاه

ه  راته ستنیته  راتهی هکم   ه نو له اما وطه گهنحوههبنیواهد همو دهسان ب

د هم اضهخطاه  تالهیه،اشررافتههشررو  ی هد هدسررته سررتهکگهد همو  د ه سررا  هن د ه  ضرراه فا ده گهصررو به  ثا

ستنیتهکودک به  هبمانگه  ثاهنو ی الستوم ،هم روالًه بهخ نو ده ضوهد وااه  هنو ی الستوم ه  ستنیهکگهیکهی هننیهش   یاه 

م  گاه ستته م هد همو  دهعاا  ثاهسنهه9 نیتهسنهمتوسطهاش(اصهد همو  ده  ثاهنو ی الستوم هد هدی  بهکودکاهد شتگ

ش(اصه سان بهدیهی هننیهمحلهیهشضوهد وااهماگاهمام  ه22ا شیته رچنانهد هکودک بهم تاله گهنوسه  ثاه شونی،ه  



مثالًه اهدیهعیههفوقهکلاو هیهی ه اشه بهیکهو نگلاوبهسرپ ااک،هاش(اصهیه فتا قهنو ی الستوم  ه یج دهشیههد هننیه

سان به بهی ست ب،ه ستته)د همت  سا  همهمه  سان به  ست به ینه ضوه بهمت  ض  هدیگاهش سپ ه گه ش شیههیه شایسه ضوه کهش

د یهیلاهنوسهمت سرررت ااکهد ه اهدیهنوسه  ثاهیهی  ی(تهنا هکگهح لته یلهد هنو ی السرررتوم  ه  ثاه خهماوسرررتاشهما

هعاا  ثاهمتحرله ستت

ش ب ستوم هکگهن ستته ینهماز به ایبهنو ی ال س به  شو    هم(تلفهجه بهاقای  ًه ر ستهد هک سان به  ستاهه ینه واهو

هی ق ات،همؤییه ینهمسئلگه ستهکگهشو ملهمحاطاهنوبهآلودوا،هنقشاهد ه یج ده ار   هنی  نیته

 علت نوروبالستوما چيست؟

   همشرر(صهیهمهراهم ه انهشلته یج ده ینه ار   ه گهنو هک ملهشررن ختگهنشرریهه سررتته  ه ینهح ل،همحققانهاو یب

   هآشرررک   ه انهننان،هاو یب نیتهآن به می هکاده   هنو ی السرررتهن ا اه،ا   هنو ی السرررتوم هیهسرررلولسرررلول

 نی به حتر له ق ءه ار  (ه ی هد  دهکشررفهد یهیهنوشاهکگه،اشهآوهاه)نشررمنو ی السررتوم یاهکگه، سرر ه گهد م بهما

نیته نالسه به ینهم ا     ه،اشکاده نگونگه»شررروده) (شهآوهاهجهته نت( بهد م به اخاه ار   بهموایهی قعهما 

هما ج گهکنای(ت«هشودنگونگهنو ی الستوم هد م بهما»یه«هشودستوم هاش(اصهد دههمانو ی ال

   همییاله)قسرتهماکز هعیههفوقهکلاو (ه   هشص اهیهنازهسلولد نستنیهکگهسلول   همتر د هد نشرنی بهماس ل

   ه بهمحققانه اه ینهآینیته سرراشررود،ه گهیجودهما   هنو ی السررتهکگهد هدی  بهجناناهسرر ختگهما بهاک ملهسررلول

   هشصرر اهی ه  ه گهسررلول   هنو ی السررتهن ا اهجناناهیها ییلهآب نیه او هه ختاللاهد ه ینیه لوغهسررلولشقایه

هآییته  ه مهنن به گه شیهیهاقسامهخوده د مگهد نی،هنو ی الستوم ه گهیجودهمامییال هفوقهکلاگه گهیجودهآیی،ه ینهسلول

  هکونکاه نیهکگهاجر  بهخوشگ،ه لوغهنو ی الستوم هک ملهناستتهد ی قع،همط ل  بهنش بهد ده  ض ًها هبم بهاولیهکودک

  ه، ه بهمیااه  لغهشرریهه گهم ههیجودهد  نیته سررا   ه به ینهسررلوله3   هنو ی السررتهد هشررااخو   بهبیاهد هسررلول

ص اها ییلهماسلول ستوم یاه گهیجودهنرا ینیته گه ینهاااابهنوشونیهیه اخاه مه به انهما   هش ضاه ی ال آییته  

سنهیهس له گه شیهخوده د مگهد دههیهمنجاه گهاشکالهاومو هیهحتاه   ه  قاهم نیههد ه نو له سا  هکم یق ب،هنو ی الست

 ینیتهشررونیته م ،ه سررا   ه به ینهاومو   هنازهسررا نج ا،ه  لغهشرریههیهی ه به انهما   هدیگاه یبهماوسررتاشه گهقسرررت

سلوله وانگ، سنهکودکه  الااه ید،ه ینیه لوغه ینه سلول اهنگه شتا ه ا  ها ییله گه    ه  هک  شهی فتگهیه مک به ا

آییته  ه ز گهشیبهنو ی الستوم هیه ایبهشالیمهیهقا  هوافتنهاحتهد م به،زشکاه ینه مک به گهیجودهسان ناه گهیجودهما

وسررتاشهی  نیته ینه ختاللهنروهیهاک ملهیهم(تلهشرریبهاوقفهه  ه مهنن به گه شرریهخوده د مگهد دههیه گآییهکگهآبما

هآییتهنو ی السته گهیجودهماهDNA شی هد ه ثاه ختالالااهد ه



DNAیکهمولکوله)شررارا یا(ه سررتتهم هم روالًهشرر اگهی لیینهخوده سررتامهنا هکگههDNAخوده  ه بهآن به گه  ثهه

  شیته ینهمولکولها اانهکننیهه حتر لهخطاه  تالهم هدخالهماهد همس ئلاهفا ااه بهظ  اهم هDNA یمته  ه ینهح ل،ه اده

ه  شیتهماه  یاهخ صهم ننی،ه  ضاه نو سهسان ب گه اخاه ار   

سلولاهماهDNA  ه)مجروشگه اخاهژب سامه شیهیهاق ش مله نالش ااه ا  هانمامه  شنیتهژب  (ه سامه     یاهکگهاق

   هدیگا هکگهاقسامهسلوله  هکنیهکادههیهی ه  شدهماگهیهمااهسلولاهژبکننی،ه نکوژبهن اهد  نیتهسلولاه  هاحایکهما

ساکوبهاومو  هشونی،هژبد هموشیهمقا هما سان بن اهد  نیته ینکهماهTumor Suppressor Gene   ه   هد نامه

   ه  هیهی هعااف  لهشررریبهژب(هکگهموجبهف  لهشررریبه نکوژبDNA) ختالالبهیهنق یصههDNA   هد ه ثاهجهش

هآینیتهشونی،ه گهیجودهماواهماساکوب

آی ده بهی لیینهخوده گه  ثه  هکگهموج  به ینه ار   ه  ه گهیجودهماهDNA   ه  ضررراه به ار   بهسررران ناهجهش

واه   ه  ثاه اه ی هژبهسراکوب نیته اخاهمحققانهم تقینی،هشللهف مالا لهیهخ نو دواهنو ی السرتوم هد ه ثاهجهش اده

ه نیتهداومو  ه خهما

 کتسرر  اههDNA   هآینی،هه لکگهد ه ینهمو  دهجهش،یییهنراهDNA   ه  ثاه کثاهمو  دهنو ی السررتوم هد ه ثاهجهش

   ه   ه کتس  اهد هسان ب ستنیتهد ه ینهصو به ینه ار   ه گهفابنی به ار  همنتقلهن(و  نیهشیته م هشلله ینهجهش

ه نیتهن ختگهم نیه   ه  ل انهن شما وطه گهکودک به اشک هسان ب

 آیا نوروبالستوما قابل پيشگيری است؟

س  قگ ستته او ههد هخ نو دههشر ه شتگهیهعااق  له،اشگاا ه    ه بهآنج یاهکگهشو ملهخطاه  تاله گهنو ی الستوم هیجودهد 

به گه ینها  به ینه ار   هیجودهد شررتگه  شرری،ه هتاه سررته  هیکهمشرر ی هژنتاکهد همو ده حتر لهخطاه  تال هفابنی ب

ه ار   همشو بهکنایته

 توان نوروبالستوما را زود تشخيص داد؟آیا می

سرت ستوم ه گهق ض ً،ه،اشه بهآبهکگهنو ی ال ش(اصهد دههما   ستاشهی  ی،ها شودتهد هننانهمو  د ه   هدیگاه یبهو

هش ن ه ه ود ه سا  ه  الستت

تو دهه بهسونووا فاه) یشاهکگه به مو جهصوااه ا  هاصویاس ب هاو بهنو ی الستوم ه  هق له بهاولیهیه  ه سد همو  دهن د ،هما

 اناه   هسونووا فاهم روالًه ا  ها(رانهسنهجناناهی ه،اشکنی(هاش(اصهد دته یش شض  هد خلاهجنانه ستو دههما

اهیهی ه   ه گهشرلهآمیههد هاکنولوژ هسرررونووا ف یدته،اشرررافتبم بهاولیهیهما ق ته بهنق یصهم رولهاولیه گهک  هما

هاا ه ا  هکشفه،اشه بهاولیه ینه ار   هشودته   هدقاقاو نیهمنجاه گه،ای یشه یش   هدیگاهما یش



 نیهکگهآی هعا  لگا ه نو له بهنماهنو ی السرررتوم هنقشررراهد همحققانهمط ل  بهخوده  ه ی ه ینهمسرررئلگهمتراکزهکاده

سایع ش(اصه سکانانگهی هعا شت؟ه  ش  هااهیهد م به هتاهآبهخو  یهد  ستهکگه ییبهیجوده گهآبموبها  لگا ه    یاه 

س ته گهیکه ار   ه نج اهما ش(صهیهحتاهد هعا بهظنه  لاناهن ستوم ،هشالئمه  لاناه واانیتهیکه  ههعا  لگا هنو ی ال

شررونیته) ا  ه نالسهآبم یشه یاانه د   هکودک به گهلح ظهیجودهمو د ه سررتهکگه بهاومو    هنو ی السررتوم هاولایهما

هما ج گهشود(تهه22 هاشتاه گهصوحگ 

ش بهماا ه مایب،ه گهنماهما شتگه  شیتهنت یجهمط ل  بهن د یهعا  لگا ه سیهکگهعا  لگا هنو ی الستوم ه  بشهننی ناهنی 

م  گاها ی دهمو  دهکشفهشیههنو ی الستوم ه  ه فز یشهد دهه ستته م ،ه کثاه ینهاومو    هکشفهشیه،هد هه6کودک بهد ه

کادنیهیه اوزهاشررر(اصهد دههوبهیهمن سررربه ار   ه ودههیه به نو شاه ودههکگه گهخود هخوده،سرررافتهماما حلهمطل

شتگهشینیته گه رانهدلال،ه گهنماهمانرا شاه بهآبهنی  ستوم هاأثاا هد هک  شهماگهیهمااهن  سیهعا  لگا هنو ی ال  

ه  شیته

   هیته بهدیهکودکهاش(اصهد دههشیهه  ه یش   هم رولهد هدستاس،هننی به ختص صاهناستن بهآبهوذشتگ،هآبموب

ستته ینهنت یجهمث ته ستوم ه ودهه  شیه،هفقطهیکهی ق  ًهدن  هنو ی ال ش بهمطاحه ستوم ه ا ی عا  لگا هکگه حتر لهنو ی ال

   هعااالباهیهحتاهجا حاهد هکودک ناهک ذب،ه اهجهتهی لیینه  ه گهیحشرررته نی ختگهیهمنجاه گهیکهسرررا هآبم یش

هار  هناستنیتهشودهکگه ما

   هدیگاه نج اهشودهکگه گهمنمو ه ار     یاهکشفهماد هنو ی الستوم ،ه  ض ًه گهصو بهاص دفاهیهحانه نج اهآبم یش

 نیته وانگهد ه سا   ه بهمو  دهشالیمه ختص صاهنو ی الستوم هیجودهد شتگهیهبنگهخطا ه  ه گهجهتهآو  اه به ار  هشیه

هیتهآی ن ودبهکودکه گهصی هد هما

 ها:عالیم و نشانه

ه   هدی هیهنزدیکه یبهمتو یبه ستت   هنو ی الستوم ه ستگه گهمنشأه یلاگهاومو هیهوستاشهآبه گهقسرتشالیمهیهنش نگ

شیههیهش یع شکمهکودکهی فته ستتهکگهم روالًهد ه ستوم ،هیجودهیکهاودههی ه اآمیواهعاام روله  ااینهشالمتهنو ی ال

سرتهم ستگاهد هآبهق شک یتهکنیهکگها  شده اج شکم،هن   حتاهیهی هد ده س سه،ا ه سته به ح شودتهکودکهمرکنه 

ستقامهیجودهاومو هد هآبهن حاگهما ساتهی هد ده گه نگ اه ثا بهم س  ستگاه (ود هخودهف قیهح شنیتهلاکنه ینه اج   

 نیه گه،شررتهنشررمهاوشررونیهی ه ینهکگهنو ی السررتوم هما  هد هج    هدیگا هنوبهوادبهنازهدییههمالر ه سررتتهاوده

ه ار  هوستاشهی فتگهیه  شده اایبهبدواهکاههنشمهشودته



ست(و ب ستاشهما ینه ار   ه گهکا به گه  ست(و ناه خهد ی،هکودکهق د ه گهاکلمه بهد ده  هو ست به  ی  یتهبم ناهکگهمت 

 هنن بهن( شاهشیههیهاو نیه  شدهفش  ه ی   ه،شتهوستاشهی  یهما  هشک یتهخو  یهکادهیه واه گه ست(و ب ست(و ب

هشالیراهنوبهض ف،هفلجهیهی هکاختاه گهیجودهآی دته

   هکرتاهش یعهش   انیه ب:ه سه لهمق یا،هفش  هخوبهد هیکهنه  اهمو  د،همرکنه ستهکودکهدن  هابهشیهه  شیتهنش نگ

ه،ذیا (،هضا  بهسایعهقلب،هساخاه،وست،هواهوافتگاهیها ایقت  اله) یلالهاحایک

هآینیته   هنو ی الستوم ه گهیجودهما   هآب دهشیهه بهسلول  هد ه ثاه و موب نگ ینهشالیمهیهنش

سلول ض ًهد ه اخاهنق طه یبهکگه سان ناهیجودهنی  نیهناز،هاو اهدییههما   سگهشودتهشلا   ه س قه، هیهکا صوصه  ل(

ضگهد هماد بته ینه ماهبم ناه خهما شکمه اه ی هشایقهخو ا سانگه  ه ش  هآی دههیهم نعهد یهکگهاومو هد ه ناهیهی هلنواهف

شکالااهد همث نگهی ه شیه  شده ایبهم شاه بهاومو هد هح له  ش  هن  ضاهمو  د،هف شودتهد ه   شته ینهم ی  به گهقلبه   بو

ساهیهوادبه  ه گهقلبه یدههکودکهما سانگهکگهخوبه سا  اگه ز واهد ه ش  هاومو ه اه ی هی ییه جوفهفوق ناه) شودتهف

هکنیتهاو نیه  شدهاو اهد هصو بهی هولوهشودته ینهح لتهانو هیه لعهکودکه  ه  ه شک لهمو جگهماواد نی(هما  بهما

کنیته بهجرلگهو ههکگه شص به  هد هقوسگهسانگهی هوادبهاحتهفش  هقا  هد ی،هشالیمهدیگا هنازه یج دهمانو ی الستوم ،هآب

او نیه  شده بهدسرررته فتنهاو بهدیکهن( سهما   هانگهیهکونک،هفشررر  ه ی ه شصررر بهدیگاهنز فت دبه،لکهیهمادمک

ه  هشودتهحاکتاه  بی  هیهس ق

هاو نیهنش نگاهوستاشه ار   ه گه،وسته  شیته   هکونک،هما   هآ اهی ه نوشهش اگهک ودشیوالکگ

  ه    هقامز،هول ول   هخوب(هد وااهشود،همرکنه ستهکودکه  هکر ودهول ول او ههم زه ست(و به)  فتهمولیهسلول

نیه  شده یج دهضررر ف،هشوونت   هخوناهما  همو جگهواددته ینهکر ودهسرررلولسررروایهیهی ه،الکت    همکا هیهاو 

   هکونکهشررودتهد همو  دهن د ،هخونایز ه گهدلاله بهدسررتهد دبه  هی ه اییوا   هشرریییه بهخا شررایواخونایز 

  شررریته ینهح لتهاحتهشنو به ختاللهمصرررافاهماف کتو    ه ن ق د هخوبهد ه ثاهل(تگهشررریبهیهاجزیگهد خلهاومو ه

(Consumption Coagulopaithy)هاو نیهبنیواهفاده  ه گهخطاه ا نی بدتها ایفهشیه،هماه

شی،ه ار   هد همو  د هن د هما ر ب ش  هه شتاهنازه  ضالناهیهی ه نق  ضوونگهکگه،ا    هاو نیه  شدهحاک بهعاان ا اهش

کننیته ینهیضرر اته  هن اهنشرر نگ بهنشررر بهکودکه گهشررکلاهعاان ا اهحاکتهما  هشررودتهن وه ناه  بی  هیهسرر ق

سوکلونوسه شن ختگهماه– ، سنی اهماوکلونوسه ستوم هکگه  شده یج ده ینه شن ختگه نو شاه بهنو ی ال شودته گهدالیلاهن 

ه ینهسنی اهکرتاه ستته را هه ستنیهکرتاه به نو سهدیگاهآبهخطاآفاینه ستنیهیه حتر لهماگهیهمااهد ه نو لهم تاله گ

 شود؟نوروبالستوما چگونه تشخيص داده می



ش نگ ست او ههشالیمهیهن شی،ها شتگه   ستوم هیجودهد  شگ  اهخوبهیه د   ،ه  یاهد هیکهکودکه گهنوعهنو ی ال    هآبم ی

 نی،هنا هکگه  ه سررا  همهم   هاصررویانگ   هاکرالاهالباهخو  نیه ودته ینهآبم یش   ه  فتاهیه ا سررا ا سرراهنرونگ

   هدیگا هعااه بهسان به   هدیگاهیهحتاه ار   او ننیهد ه ثاهسان ب   هنو ی الستوم هما سا   ه بهشالیمهیهنش نگ

ه خهد نیته

 های خون و ادرارآزمایش

سراتاه بهخودهآب دهماسلول صاه گهن اهنو یاا ن شارا یاهخ  ص اهن ا اهمو ده ص به  هاحت   هش هکننیهکگهف  لاته ش

سالگ سراتا  هکگه گهی صلاهنو یاا ن سلولکنتالهد  نیتهیکهوایهه  سرپ ااکهاولایهما ه ص اه ستمهش سا شونی،ه   ه

هکوالمانهن اهد  نیتهک اگ

کنی،ه ینهمو ده بهنایقهاا(هاجزیگهما   هآبه)قط  بهکونککوالمانه  ه گهمت  ولات   هک اگبم ناهکگه یبهمولکول

ههشونیت د   ه به یبهدفعهما

کننیهکگهد ه د   هیهخوبهق  لهسنجشه  ه  ه گهحی هااشحهما  هک اگهکوالمان%همو  دهنو ی الستوم ،هسلول90د هحییده

نوبهفش  هخوبه  ال،هضا  بهسایعهقلبهی ه سه ل،همستقار ًه یلاله فز یشه  شنیته  ضاهشالیمهماا طه  هنو ی الستوم ه م

خوناهکگهمرکنه سته،زشکهشر هد خو ستهکنی،ه ا ساهشرلکادهکلاگهیهک یهه  شنیتهمط ل  بهدیگا  هماکوالمانک اگ

هیها  دلهنرکه یبهخو  یه ود،همرکنه ستهیکهآبم یشهاجزیگه د   ه ا  ه ا ساه اشتاهشرلکادهکلاو هنازهالباه  شیت

ش گهآبموب ش مله  صویانگ   ،ه ص ییا ه بهد خله یبه یج دهماهX   ها صاهیهدیگاه قی م ب،ها ش(ا یتهد هفا ینیهکننا

او ننیه گهواانیها همن نقاه به یبه  هکگهما  همو ده ستو دههقا  همااش(اصهنو ی الستوم ،هدیهی هننیهمو ده به ینهآبموب

سا شونیته ینه ا  ساه ستوم همو ده جواهقا  هواانی،ه ا  ست بهنو ی ال ش مل،هاومووا فاهک مپاواا ه)دلالهمت  هCT  ه

 نی هاو نیهنو ی الستوم ه  هماحلگنگونگهما»  شنیهکگهد هم حدهیهسونووا فاهماهMRI   ه ست(و نا،ه سکن(،ه سکن

ه،اد بیمت گهآبهما«هکاد؟

 بيوپسی

ش نگ ستوم ه  همطاحهکننی،ه  ،هآبموبحتاه واهشالیمهیهن صویاهنگ   ه حتر لهیجودهنو ی ال    هخوبهیه د   هیهمط ل  بها

ه   ه  فتاهبیاهماکایسکوپه ستت الستوم هد هنرونگ   هنو یاش(اصهقط اهنا بمنیهدییبهسلول

سلول   هدیگاهآب  هیهی همت  ولاستکوالمان واهسطحهخوناهی ه د    هک اگ    هسان ناهد هم زه  ه فز یشهی  یهی فتنه

شیه)یکهنه  اه ار   ب( ست بهد دهه   ست(و بهمت  ستته) واه ار   ه گهم زه  ش(اصه ار   هک فاه  ست(و به ا  ها ته 

ه،ذیادتهبم بهصو بهما اد   هم زه ست(و به بهدیه یشهیه گهصو به منرونگ



  هشکلاه بهم زه ست(و به  ه گهنولهشودهکگهقط گه ستو نگ گهمنمو ه او،ساهم زه ست(و ب،ه بهسوببه ز واه ستو دههما

ااه سرتو دهه بهسروبناهظایفهد  دتهد هآسرپاا سراوبهم زه سرت(و ب،شر نزد مه ینچه امادیاه ینچهیهقطاهیکاقای اهیک

هکشامتهشودهیه  ه ستو دهه بهیکهسانگ،ه  فتهنااهد خلهحواهه ست(و ناه  هماما

   ه  فتاه  ه بهخودهاومو ه یلاگه گهدسررتهآی دته او هه ا سرراهماکایسررکو،اه  فت،هنر  هی ضررحهیهاو بهنرونگ  ضرر ًهما

ه  ،هاش(اصهقط اهیهمسجله ستتکوالمان یشهسطحهک اگااپاکهنو ی الستوم ه  هنش بهد ی،هحتاهد هصو بهشیاه فز

سالگ ستوم ،ه بهبم ناهکگه گهی ضاهمو  دهنو ی ال ساهما   شکهمجابهد هبمانگهاومو    ه نو له ا  شونی،ه گه هیکه،ز

هسهولتهق  لهاش(اصهخو  نیه ودته

شررونیتهد هننانهشررا یطاه  ییه   هدیگاه نو له شررت  ههما اخاهدیگاه بهمو  دهنو ی السررتوم ،ه گه  حتاه  هسرران ب

ه   ه  فتاه نج اهواادته   ه ختص صاه ا  هنرونگآبموب

   هآبم یشگ  اهخ صاهکگهاو ن یاهشن س یاهیهاش(اصهمو ده به، دانه(Immuno histo chemistry)مثالًهد ه یشه

هشودته دههما   هسان ناه  هد  نی،ه ستو   هنو ی الستوم هی هدیگاهسلولشارا یاهموجودهد هسلول

او نیه   هم رولاهیهماماکایسررکوپه لکتاینا،هماکایسررکو،اه سررته  ه ز ونر یاهصرری  ه   ه اشررتاه بهماکایسررکوپ

  ه ودههیهکوالمان   هکونکهح ی هک اگکگه سررتگه(Neuro Secratory Granuler)   هااشررحگهشصرر اهوا نول

ه   هنو ی الستوم هموجودنیه  هاش(اصهد یتهد خلهسلول

 بندی کرد؟توان نوروبالستوما را مرحلهچگونه می

شکهما شی،ه،ز سجله ستوم هم ش(اصهنو ی ال ستهآبم یشبم ناهکگها ست  ی ستاشهیهد ساهو  نی ب ه  یاه ا  ه ا 

ااینهش مله  شنیهکگهمهم هماحلگهسان بهماکننیه  ها اانسان به گهمن نقهدی دستهد خو ستهنر ییته ینهآبم یش

   ه ختصرر صرراهخوبهیه  شرریتهآبموبهاه)دی نر  ه حتر له ق  ه ار  (هیه نت( بهد م بهمن سرربهماآو  بی  اه،اش

 اناهیضررر اته ار  هیهاو ننیهد ه،اششرررونی،هماآوهاهن مایههماواه،اش   هم ان   ه  فتهاومو  لهکگهآبموبنرونگ

ه ینیته نت( بهد م بهموایه  شنیه م هد ها اانهماحلگه ار   ه ک  هنرا

 بندی نوروبالستوماهای تصویربرداری در مرحلهآزمون

  هموجوده  شی،ه  ییهیکه واهشکه گهد وااهشیبهیهی هدیگا همت ست ااکهعیدهلنو ی هقوسگهسانگهیه یگهاشعه ایکس:

ست(و ب شیبه  شودته ا  ه نران به بهد وااهن ش گه یک ه نج اه ست نی  ده  س دههجرجرگه   هجرجرگهناشک ه  زهشک ه

هاو به گه سکنه ست(و ناه  دیونوکلئایه ا ساهکادته   هدیگاه  هماآییتهم روالًهوستاشه گه ست(و ب گهشرلهما



ستهکگهد هآبه اشهCTهاسکن(: CTتوموگرافی کامپيوتری ) ش گه یک ه  ستو دهه به  سکنهنوشاه     همت ید ه به 

صو بهمتق نعه گهشرلهما ص ییاه یبه گه سطگآییتها ش گه یک هکگهدی ه یبهوادشهمامت یده گهی  کنیه هیکهالمپه 

آی دهکگهد هاشررر(اصهشرررودتهیکهک مپاوااه ینهاصررر ییاه  ه  ه مهالواقهکادههیهاصررر ییا ه  ه گهیجودهماوافتگهما

هاو نیه گهیضرروح سررکنهماهCTنو ی السررتوم هموایهخو  نیه ودتهاز یقهیکهم دههح جبه بهنایقهی یی هق له به نج اه

هاص ییاهیهمتر یزهکادبهنو ی الستوم ه به  فتهن ا اهکرکهکنیته

 سکنهشکراه ا  ها اانه نی بههاومو ه یلاگ،ه ا ساهوستاشهاومو هد خلهشکمهیهنازهاش(اصهمت ست به گهعیدههCTیکه

ست به گه یگلنو ی هیهی هک یهموایهی قعهما سانگهنر ی نگاهمت  سگه س دههقو شی،همرکنشودته او ههشک ه سته نج اهه  ه    

ه سکنه یگهجهتها اانه نی به،ها ی دهیهمحلهاومو   ه گهک  هآییتههCTیکه

   هم ن ناساهقو ه به مو جه  دیویاهیهجای بهX گهج  ه ش گههMRIد هه:(MRI)تصویرسازی تشدید مغناطيسی 

و هه ینهکادههیهآبه   هم(تلفه یبه ناژ هح صرله به مو جه  دیویاه  هجذبشرودته  فت ا  هاصرویاسر ب ه سرتو دههما

واددتهسرررپ هیکهک مپاوااه ینهخ صهد وااهکننیههآب دهماه ناژ ه گهصرررو به لگو   همتأثاه به نو سه  فتهیه ار   

ضحها ییلهما سا  هی  ص ییاه  صو بها ضحهMRIکنیته لگو   ه ناژ ه  ه گه ص ییا ه گهما ابهی  سکنه گههCTااه بها  

نهد ه ا ساهاومو ه یلاگهیهنازهمت ست ب  هد ه ار   بهنو ی الستوم ه ستو دهه سکهCTد یهیهمرکنه سته گهج  هدستهما

هشودته

  هوستاشه:ه به ینه یشهمرکنه ستهبم ناه ستو دههشودهکگهاومو ه گه ست(و باسکن رادیونوکلئيد یا سينتی گرافی

ست(و ست ااکه  هاومو هی  یتهیکهدیبه بهم دهه  دیو کتاوه گهکودکهد دههیه، ه بهننیهدقاقگهمن نقاه به   بهکگهد وااهمت 

ستوم هد  نیه ینهم دهه  ه گهخودهجذبهما ستو دهه بهدی  اننو ی ال شک بهکننیته  ه  شعهخ ص،ه،ز ش  س سه گها    هح

ساواهما سنجنیتهاکنا ست(و ناه  هدییههیه  ستهکگه علبه ا  هه99او ننیهماز بهف  لاته  سکنه  دیونوکلئایه  یکهنوسه 

ست(و ست به  ش(اصهمت  ستوم ه گهک  هماا شاه بهنو ی ال ستو دهه بهمت  ییهیه نزیله ناهن  سکنه   یدتهنوسهجیییاا ه به 

ستهکگهماه(MIBG)وو نایینه سرت  ست(و ناهیهق ست ب   ه  ستوم ه  همت     هدیگاه یبهمتر یزهنر ییتهاو نیهنو ی ال

ه  هیجودهنی  دتهک به نوبهد ه رگه ار  ست بد نیته ل تگه ینه م   هدیگاهااجاحهما،زشک به نت( به ینه یشه  ه گه یش

سکنهCTنوبه  یاه مآبموب سکنهیه  ست(و ناه  هد ده را ههنرا  ستهکودکه گهمیبهبی د ه   ه  شنیته م ،هالباه    

ه  هالباه  شیته (شحاکته ر نیها هاص ییاهی ضحاهث تهشودتهمرکنه سته ا  ه ینهمنمو ه ستو دهه بهآ  اک مالًهآ  اهیه ا

 بندی:های مرحلهسيستم



 نیهکگهسرراسررتمه،ه سررا   ه بهما کزهما ق تهسرران به سررتو دهه به یشرراه  هد ه،اشهوافتگ1990   ه به ی سررطهسرر ل

هد هشکلهس دههآب،هما حلهش   انیه ب:ه(INSS) لرللاهنو ی الستوم هن اهد  دته نی ه انماحلگ

شت(: ضعی و قابل بردا سطگهجا حاهماسان بهیقتاهد هماحلهمرحله اول )مو شأهیجودهد  دهیه گهی  او بهگه یلاگهمن

   هواها ی د ه بهسلولاو نیهنش ب   هاومو هبیاهماکایسکوپهماکلهاومو هق  له ؤیته  ه اد شتته ا ساه یشگهیه، ی نگ

کنیتهمرکنه سرررتهعیدهلنو ی هد خلهاومو ها ی د ه به نی ه یج دهنراسررران ناه  شررریهیلاه ینها ااا هد هماحلگ

ه   هسان ناه  شنیته   هسان ناه  هنش بهد نیهیلاه ینهعیدهد هخ  جه بهاومو ه  ییهش   ه بهسلوللولس

 ش،همحلهیهی همج ی بهآبه  ه حشرر ءهدیگا،هشررودهیلاه گهدلاله نی بهاومو هفقطهد همحله یلاگهدییههماهی دوم:مرحله

هشود:حلگه گهدیهدستگهاقسامهمااو بهآبه  ه گهنو هک ملهیه بهنایقهجا حاه اد شتته ینهمانرا

هاومو هموض اهعااق  له اد شتهد هیکهسرته یبه ستته:2Aمرحله 

شتگه گهه:2Bمرحله  ستاشهد  شتهد هیکهنافه یب،ه گهعیدهلنو ی هد ه ر بهنافه یبهو ض اهعااق  له اد  اومو همو

هرتهدیگاه یبهوستاشهنی  دته   هلنو ی هنس ایهه گهاومو ه مهد واانیته ینهاومو ه گهعیدهلنو ی هسشالیههواه

سوم )ناحيه ستتهی ه ینهکگههای(:مرحله  ستاشهی فتگه  سرتهدیگاه یبه مهو سطهاج یبهکادههیه گه سان به بهخطهی

ه نیتهعیدهلنو ی همج ی همنشأهسان ب،هد هسرتهدیگاه یبهنازهد وااهشیه

 ست(و بهی ه شض ءهدیگاهوستاشهی فتگهه   هلنو ی هدی دست،ه ست(و ب،هک ی،ه،وست،هم زسان به گهواههمرحله چهارم:

ه  هنی  دتهه4S ستتهلاکنهکودکهم ا     هماحلگه

ستوما خاص ناميده می 4S)مرحله  اومو ه یلاگهمسررتقار ًه گهسرررتهمق  لهوسررتاشههشود(:اغلب به نام نوروبال

شنیهیلاه ینهواهی  یتهواهنرا ستهوافت  ه   سرتهد واا همرکنه  سرت   هلنو ی هد ه شیهه  هد ه  نیتهمق  لهد وااهن

شودتهنماه  ه ینهکگه ست(و به مهد وااه ستهم زه  ستاشهی  یهیهنازهمرکنه  ستهو سته گهک یهی ه،و سان بهمرکنه 

سلول10حی کثاه ش بهنرا%ه به ست(و ناه  هن سابه  صویانگ   ،هآ سان ناه ستنی،همط ل  بها ست(و به د نیته   هم زه 

هس لهسنهد  دتهکودکهکرتاه بهیک

 لذکاه سته  ه ینهاو یبهکگه گهج  ه شی ده بهاقای  ًهمش  گهح لتهفوقهPOG ه نی ه ستو دههشیهه وسالگماحلگساستمه

   هکراه  ه ینه یشهد  ده م هد هاو یبهCCG نی همو ده سررتو دههشررودتهماحلگ سررتو دههماهDSیههABCDحایفه

ه  شیته صولهمشتاکهما



بهدی   هه  بوشتهکنیته ینهح لتهمرکنه ستهد همحلهمنشأه یلاگهسان بهاو نیه، ه بهد م سان بهماهعود )برگشت(:

هیهی هج  هدیگا ه خهد یته

 آگهیهای پيششاخص

آوها،هنر    ه ختص صاه بهسان به ستنیهکگهدی نر  ه ه ود هکودکه  هد همق  له  هماز به ه ود ه   ه،اشش خص

هکنیتهااسامهما اناهشیهه سته  ه نی ه،اش   هماحلگکگهصاف ًه  ه یش

ستوم ها اانهماه(Grade)د جگهاومو ههدرجه تومور: سکو،اکهنو ی ال س سهظ  اهماکای سلول ا     هد هشودهیجوده

ش ب ساستمد نیهه،اشح لهماگهیهی هد هح لهاکثااه)ماتوب(هن ستته س سها(رانها ی ده   هد جگآوهاه یه   نی ه اه 

شونیه  یاهکگه سا  هش اگه  فتهشص اه  لغه ستنی،ه  بی  اهمالغهیهسلول   ه سا  هن      هد هح له شیهیهسلولسلول

هکنیته   هد هح له شیهیهیجوده  فتهشص اه  لغهدی نر  ه هتا ه  هااسامهما سیها ی دهکرتاهسلول گهنماهما

DNA همقی  هپلوئيدی:DNAسلوله  هماه صویا ه نی بهموجودهد ه اه ساتومتا ها ساتومتاهی ه واا هکادتهاو به  هفلو

  یاهکگه ینهمقی  ه   هن ا اه  شرریهدیپلوئایهیهد هآبسررلولهDNA ه  ه گه نی بهآبهDNA  یاهکگهمقی  هسررلول

 فز یشهی فتگه  ه اپادیپلوئایهووینیههDNA   هنو ی الستوم ه  هشودتهسلولک  شهی فتگه  شی،ه اپودیپلوئایهن مایههما

ستاشه ار   هکگهما حله، یان شاراااهو س ه هتاه گه ش بهمایه،  سلولد م ناه  هن    ه اپو،لوئایهیهاتا ،لوئایهد یته

هکننیتهآوهاه  ه هتاهنرا  هاقای  ًهدیه ا  اهبم به ست(،ه،اشآبهDNA)کگهماز به

سلولی:    هموجودهد ه اهسررلول،هبیاهماکایسررکوپهشررر  شهد ه ینهآبموب،ها ی دهکایموبیاهسيتوژنتيك؛ ژنتيك 

صفهماآبشودهیهما سلولهن ا اهو ههح البهعااهن ا اه اهکایموبیاهی یههDNAکایموبیاهد  دهکگه بهه46واددته اه

   هن ا اهمالهاه جراه اشررتا هد شررتگهیه نو شاهکگه،ایائانهسرر ختگهشرریهه سررتتهنو ی السررتوم ه  ها ی دهکایموبیا

ه   ه اشتا هد  نیهکرتاهمه جرنیتهکایموبیا

سلولاه  راتهد  نیته ینهژبهDNAمن نقاه بهه  ، نکوژبهتقویت انکوژن: او نیه  شده  هما ستنیهکگهد هانمامه شیه

سلول سلولاکثااه اشه بهحیه صا بهدیگاه شودتهمحققانهد ی فتگ  هیهنازهخصو سان ناه ستوم ه را هه  ه   ه  نیهنو ی ال

  هتهکودک ناهکگهنو ی السررتوم  هآبار یلهبی د ه گه شرریه اشررتاهیه لوغهکرتاهد  نیهN-mgc   هبی ده به نکوژبهکپا

هآوهاه یاا ه بهس یاه نو سهنو ی الستوم هخو  نیهد شتتهننانه لگویاهد  د،ه،اش

سلولههای نوروتروفين:گيرنده سطحه شارا یاه ینهمو دهموجودهد ه ستوم ،همو ده ص اهن ا اهیه اخاهنو ی ال    هش

کننیتهسرر بنی،هشررن سرر یاهما  ه  همه  همایه ینهسررلول   هشصرر اه  هاسررایعهیه شررشرر گه و موناه  هکگه لوغهسررلول



شررونی(،هن مایههماهTRK-Aیهی همحصررولهژبههNGF   هنو یاایفانه اشررتاه)م روالًهواانیههنو ی السررتوم ه  هواانیه

هآوهاه سا  ه هتا هد  نیته،اش

مهمهد همت  ولاسمهآ نه   هساماهکگهیکهم دههشارا یاه   هنو ی الستوم هفایتانهش خصسلولههای سرمی:شاخص

سااهآب دهماد ه یبهما شیهیه گهد خله ساماه  الااهفایتانه،اشه   سطحه سرتهم یعهخوب(،ه ار   به  ه سااه=هق کننیه)

   هیهالکت بهد ایه یژن بهمو د ه سررتنیهکگهشالیهه اهسررلوله(NSE)آوهاه یاا هد  نیته  نوالبه ختصرر صرراهنو یناه

هشونیته د ه یبهنازهس ختگهما   هشنو ی الستوم ه به اخاهسلول

هآوهاه یه ا  هکودک بهنو ی الستوماه ستتواه،اشد هسااهنش بهLDHیههNSEسطوحه فز یشهی فتگه

هشونیتهوایههخطاهبیاهح صلهماه3 بهااکابه ینهشو مله،اشهآوهاهم(تلفه را هه  هسنهکودکهیهماحلگه ار   ه

 خطر:گروه کم

ه ار   ته1ار اهمو  دهماحلگهه

 ودههیه  فتهشررن ختاهاومو  ههNMYC ار   ه گهجزهکودک به  ال هیکهسرر لاهکگهاقویتهشرریههه2ار اهمو  دهماحلگه

هن من سبهد شتگه  شنیته

هسلولاتهDNAیه فز یشههNMYC ار   ه ییبهه4Sماحلگه

 گروه خطر متوسط:

هNMYCیهسنهکرتاه بهیکهس له ییبهاقویتهه3ماحلگه

هشن ساهاومو  همن سبیه  فتهNMYCبهاقویتهس ل،ه یییهسنه اشه بهیکه3ماحلگه

هNMYC ییبهاقویتهه4Sماحلگه

 گروه پرخطر:

هشن ساهن من سبتیه  فتهNMYC ار   ه را هه  هاقویتهه2ماحلگه

هشن ساهن من سبتیهی ه  فتهNMYC ار   ،هاقویتهه3ماحلگه

ه ار   ته4ماحلگه

 کنيم؟چگونه کودک نوروبالستومایی را درمان می

ستوم هد هکودک به یش ا  هد م به ستاسهمانو ی ال سان ب،ه   هد م ناهد هد ستگاه گهماحلگه شنیته یشهد م به    

ش خص شیههد  دته یش   ه،اشسنهکودکهیهشو ملهدیگا ه بهق ال،ه ش ملهجا حا،هآوهاهکگهق الًهذکاه    هد م به



شیههفوقه گد م ناهیهی ه،ااود م ناهماشارا سگهمو  دهذکاه شیتهدیهی ه اه ساه گه هتاینهه   ستا صو هااکا اهی ا  هد

ه ینیته، س هد م بهد هنو ی الستوم ه گهک  هما

 جراحی:

 اد   هجا حاه ا  ه ا ساهماکایسکو،اهیهآبم یشگ  اهاومو ه نج اهشودته، هق له بهشایسهد م ب،همرکنه ستهنرونگه

شتنهاومو ه گهشرلهما ش(اصهناز،هجا حاه ا  ه اد  شتهکلهاومو ه،هجا حاهماآییتهد ه اخاهمو  د بها او نیه  شده اد 

ض ً،ه، ه به نج اهد م ب شود،ه   صله شاراشیههیهد هنتاجگه ه ود هک ملهح  د م ناهیهی ه،ااود م نا(هیه گه   هدیگاه)

سان ناه  قاهم نیه،هجا حاهمجید ه گهشرلهما شته  فته صو به مک به اد  ساهنت یجهد م بهیهد ه آییتهد همنمو ه ا 

جا حه  ییه گهدقتهد هجستجو هوستاشهاومو ه گه شض  هدیگاه  شیتهعیدهلنو ی هد ه اهدیهسرتهشکمهنولهجا حا،ه

شونیتهد همو  ده سا   همرکنه سته،زشکه   هسان ناهبیاهماکایسکوپه ا ساهماخ  جهشیههیه بهنماهیجودهسلول

هشود،ه اد  دتهدییههنرا سکنههCTیههMRI  ه بهک یه ار  ه  ه ا  ه ا ساهمت ست بهکگه  ه (و  یهنرونگ

د هصررو به مک ب،هجا حاهکلهاومو ه  ه اخو  یهد شررتتهحتاه واهاومو ه گهنو هک ملهق  له اد شررتهن  شرری،ه فزیدبه

شارا شاراد م ناه  ی هما،ااود م ناهی ه ض ًهق له به نج اهجا حاه شودته   د م ناه گهمنمو هجی هاو نیه  شده ه ود ه

هشودتهبه نج اهماکادبهاومو هیهاسهاله اد شتهآ

  ،ه حش ءه ر ننیهار اه نو سهد م ب،هجا حاهنازه  هخطا بهیهشو  ضاه را هه ستتهخونایز ،هآسابه گهشایقهخونا،هکلاگ

هآینیت%همو  ده،اشهما25%ها ه5دیگاهیه شص ب،هننانهمشکالااهد ه

 شيمی درمانی:

هد م ناهش   به سته به ستو دهه بهد  ی  ه ا  هد م بهسان بتشارا

شیههیه  هخوبهوادشهماشارا ستتهی ناهد  یهی  دهجای بهخوبه ستراکه  سا سلولد م ناهیکهد م به    هکنیها ه گه

سایههیهآب شارا  ه  ه به انه  انیته ینهح لته  شدهماسان ناه  ستوم هکگه به  ههشودهکگه د م ناه ا  هد م بهنو ی ال

کنیهموایه  شررریته اخاهمو  ده یهیهی ه حشررر ءهدیگاه  هد وااهما   هلنو ی هم زه سرررت(و ب،ه یگ،هکخوبهیهی هلنف،هواه

شارا ستوم ،ه  ه فزیدبه ستاشهد م ناه گهجا حاهد م بهمانو ی ال ص ًهبم ناهکگهاومو هو صو شونیتهد همو  دهدیگا،هم(

هد م ناهخو  یه ودتهااینهد م ب،هشاراشود،هن(ستانهیه صلای فتگهیهک مالًه  هجا حاه اد شتگهنرا

سا  شارا  ستوم هنا بمنیه ستنیته گهنی بهیکهد  یه گهانه یاهد دههما  ه بهکودک بهم تاله گهنو ی ال شودتهد هد م ناه 

 علبهمو  د،هد م بهد ه اواانیههااکا اه بهد  ی  سررتتهد  ی   ه صررلاهکگه ا  هد م بهکودک بهنو ی السررتوماه گهک  ه



سو مای،هسا ما ساکلوف ستان،هدیکسو ی این،الاان،هی ینی،هش   انیه ب:ه سان،ه او،وس ییهیهاو،واک بته گهنو هکلاهکای

ه ینهد  ی  هد هدیسواهکودک بهک مالًهجو بهخو  نیهد دته

 نیهکگه ثاه اهیکه بهد  ی  ه  هاقویتهکادههیهخطاهشو  ضهج ن اه  ه گهحی قلهمحققانهااکا  ااه  هشرررن سررر یاهکاده

س ننیتهااکا اهکگه مایبه گهک  هماما سا  یده  سانهیه سو مایه گهشالیههدیکسو ی ا ساکلوف سته ب:ه ،الاانه گهش   به 

ض ًه گهوایه س ییته ینهااکا  به   س    هد  ییاهدیگاه فزیدههماشالیهه او،و اا ه  هد هکودک به  هد اهنوالناشونیها ه، 

هنو ی الستوم  ه،اشافتگه یج دهکنیته

سلولشارا سان ناه  ه به انهماد م ناه سلوله اد   ه سابه گه شودته ن  ا ین،هاوجگه   هن ا اه مهما م ه  شدهآ

دقاقه ا  ه گهحی قله سررر نیبهشو  ضهج ن اهالباه سرررتتهشو  ضهج ن اهشررر ی اهکگه  ضررر ًهد ه رگه ینهد  ی  هدییهه

شر لهشونی،هش   انیه ب:هاهوس،ه ستوا غ،ه یزشهمو،هاض افهساستمه یرناهیهساکوبهم زه ست(و به)د  یهس بهاوقفه ما

شودته   هخوب(هما   هقامزهیه،الکت   هسوایهیهول ول   هن ا اهم زه ست(و بهکگهش ملهج یگزیناهسلولیهف  لات

سوایهخوبهکگهاحتهشنو بهلکو،ناهی هنواای،ناهن مایههمافقی بهول ول شیییهشود،هخطاه  تاله ار  ه گهشوونت   ه    ه

   هشررودتها ی دهکمه،الکت  هقامزهخوب(ه  شدهضرر فهیهخسررتگاهما د یتهآنراه)ک  شها ی دهسررلول  ه فز یشهما

هد یته  ،هک ود ،هخا شایبهخوافه فز یشهما   هشیییه  هد هد خله یبهیهی هد هنتاجگه اییواخوبهخطاهخونایز 

س لشارا سان بهث نویگه  ه ستاشهیکه ستهخطاهو ستوم ،هد م ناهد ه رانهح لهمرکنه    ه، ه به ه ود هنو ی ال

هد م ناهد هد م بهنو ی الستوم ه اشه به ینه ستتهز یشهد یته وانگه  بشهیه  راتهشارا ف

سو مایهما ساکلوف سو مایهیه سابه گه یو ساته رو  ژیکه) لته بهمث نگهیهیجودهخوبهد ه د   (،هآ ست او ننیه  شده یج ده

هسنگاناهیهشیاه وشا   هشونیته  ه را هه  ه بهدستهد دبه مالحهد ه د   هیهصیم بهم ز هیهد هنتاجگهآبهکلاگ

سانهیهمق دیاه  الهماسا ه،الاانهما شودتهآد ی م ی شیییه سابهکلاو هیهاهوسه شنو یاهیهکا ،هآ او نیهاو نیه  شده فته

ه  شدهآسابهقل اهیهد هصو بهنشتهد  یه به گهحانهاز یقه  شدهآسابه،وستاهشودته

سا   ه ا  ه ینهشو  ضهیجودهد  دهیه   ه شگاا ه بهشو  ضهج ن اهمرکنهما   هد م ناه  شکهیهاامهعلبه،ا شیته،ز   

شگ،ه ینهشو  ضهج ن اه، ه به ار اهد م به گهد م ناهما شنیته علب،هیهنگه را سته گهدقتهما قبهشو  ضهج ن اه   س   

هشونیتهخود هخودهمتوقفهما

 درمانی:هایی برای بررسی عوارض جانبی شيمیآزمون

سلول ه(W3CS)   هسرروایهخوبهش   به سررته بهشررر  شهول ولهCBCه:(CBC)های خونی شمارش کامل 

شارا  ه اهشلاگهشوونتهی  دهشرلهماهWBC  تهیه،الکته(RBC)   هقامزهول ول د م ناه ینهشونیتهیکاه بهشو  ضه



س ختهول ول ست(و به گهنو هموقته ستهکگهم زه  سوایهجیییه  همتوقفهما  ی دهکنیته ن  ا ینه  راته نالسه بها    ه

   هکونکاه سررتنیهکگهد ه  هسررلولشررودته،الکتد م ناهمشرر(صهما   هسرروایهق له بهشررایسهمجیدهشرراراول ول

   ه   هخوناهیجودهد  نیته واهشررر  شه،الکتاه، یانه  شرری،همرکنه سررتهحتاهد ه ثاهضررا  بهکونکهخونایز  گ

هشیییه خهد یته

شارا یاهخوبه  هما ینهآبموبهشيمی خون: شکهنحوههشرلکادهکلاگسن  ،همو ده س ننیته  هیهک یه  هماجنیهیه گه،ز  

ه  هآسابه اس ننیتهاو ننیه گهک یهیهکلاگد م ناهما اخاهد  ی   هشارا

سيون گلومرولی:   یاه سررتهکگه ی ه  سررتهیهد ه اواانیههآبم یشنشرر نگاهنحوههشرلکادهکلاگهGFRهميزان فيلترا

شاراشودته ی   هخوبهیه د   ه نج اهمانرونگ صاهکگهد ه س گهمقی  ه اخاهد  ی   هخ  د م ناه گهنه نالش به ا  همح 

ه  شیته ینی،هموایهماک  هما

سنجیهیه گهدلاله ثاه اخاهد  ی  ه ی هشنو یاه ینهآبم یش،هاو ن یاهشنو یاه ار  ه  هماهاودیوگرام )شنوایی سنجی(:

هشودته ار  هموایهی قعهما

س بدهشودهکگه،زشک به  هق د همامو جهصوااه ا  هث تهاص ییا همتحاکه ستو دههماد ه ینه یشه به هاکوکاردیوگرام:

هیض اته،رپ ژهقل اه  ه ا ساهکننیته

 پرتودرمانی

   هسان ناهیه  ههمهراه ا  ه  هیهی هذ  به،اه ناژ ه ا  ه به انه ادبهسلول،ااود م ناهش   به سته به ستو دهه به ش گ

   همتراکزه اه ی هسرران به بهمحلاهخ  جه به یبهسررتته،ااود م ناهخ  جاه به شرر گد م بهکودک بهنو ی السررتوماه 

ستو دههما ستوم ه گهک  هما  ستهکگه ا  هد م بهنو ی ال س لکنیته ینهیکاه به نو سه،ااود م ناه     همتر د ه یدته ا  ه

 فتگه سررتته ینه یشه رچنانه گهم نیههنو ی السررتوماه، ه بهجا حاه گهک  هما   ه  قااشرر شررعه ا  ه نهی اهسررلول

هخو اه ا  هجی هکادبهاومو   هق له بهجا حاهیه ا  هاسهاله اد شتنهجا حاهاومو هک   ادهد شتگه ستته

  ه، ه به   ه،وستاهخواف،هاهوس،ه سه لهی هخستگاه  شیته علبه یناو نیهش ملهی کنششو  ضهج ن اه،ااود م ناهما

د م ناه  هاشرریییهکنیته،ااود م ناهد ه ماه شرریهاو نیهشو  ضهج ن اهشررارا  اهما ینیته،ااوامیبهکوا  اه به انهما

  یاهحلکنیتهد همو ده ینهشو  ضهج ن ا،ه  ه،زشرررکهخودهصرررح تهکنایتهنا هکگه  ه   هنام لهای خله یج دهما  فت

ش بهما ا  ه اخاه بهآب ستو دههاو اه به  هیجودهد  دتهمط ل  بهن شاراد ی،هد ه اخاهمو  ده  د م ناهد ه،ااود م ناهیه

میب(ه،ااوا  اهد م ناهانه هنت یجه هتا ه  هد  اد شررتگه سررتته) صررطالح ًه ه ود هک ملهیه ق  هنوالناقا سه  هشررارا



 نی،هکگه گهدلاله ز واه اشه بهحیهک ی،ه  ه ختاللهد هانو ه ی ایهشیهه4Sمرکنه ستهد هکودک بهدن  ه ار   هماحلگه

ه انیته شه ک  هنرا المک بهیه گهخ ناهشو  ضهج ن اهنوالناناه  هحتا ک  ه یدته،ااود م 

 یدته ینه یشه مه،ااود م ناه علبهق له به،اونیهم زه سرررت(و بهیهد هنو حاهکگه ق ی  ه ار   هیجودهد  ده گهک  هما

هشودتهننانه  شدهاسکانهد دهد هکودک به  هنو ی الستوم  ه،اشافتگهما

 ای خون محيطیهای ریشهيوند سلولپيوند مغز استخوان و پ

   ه ن ق د (هیه  ه)سررلول   هقامز،ه،الکت  سررتهکگهول ولم زه سررت(و به  فتهنااهموجودهد هحواههد خله سررت(و ب

سوایهد هآبهاولایهماول ول سلول   ه سلولشونیته شگ   هن  سهخوناه)کگه شونی(هد ه ینه  فته  هن مایههما   ه ی

هکننیتهم(تلفه لوغهیهاک مله  هناهماهحضو هد شتگهیهما حل

   هقامزه کسررراطبه  ه گهار اهنو حاه یبهشرررونیتهول ولسرررپ هم زه سرررت(و به  هااکهکادههیهی  دهوادشهخوبهما

  ه ا  ه ستنهکننیته،الکت  شنیهکگه  ه ار   همق  لگهما   هسوایهقسرتاه بهساستمه یرناه یبهما س ننیتهول ولما

سامن فذه گ شایواهیه اییوا   ه  شارا  ه گهیجودهما  هکونکهکگهد ه ثاهخا  ساهد  نیته س  د م ناه اهآیی،هنقشه 

   هسان نا،هسای  ًه  هم زه ست(و بهنازه ر ننیهسلول   ه یشگ   هد هح له شیه ثاها(ای اهد  دتهسلول ی هسلول

هد م ناه سا  هحس سه ستنیته شیهیهاکثااهیهد همق  لهشارا

   هاو نیهم زه سررت(و به  ه گهنو هک مله به انه  ادته ییبهیجودهم زه سررت(و بهسررلولاه  هشرریبهبی دهماد م نشررارا

د م ناه  هشیبهی  نیته ا  هحله ینهمشکل،هکودکاهکگه گهدلالهنو ی الستوم هاحتهد م بهشاراجیییهخوناهاک ملهنرا

سلولبی دهما ست(و بهیهی ه شیهنا بمنیه،اونیهم زه  شگ     هخوبهمحاطاهخو  یه ودتهد هدیهد گه خااهنزدیکه گه   ه ی

د م ناه  هشیبهبی دهیه،اونیهم زه ست(و بهی هکودکهم تاله گهما حله،اشافتگهنو ی الستوم هاحتهد م به  هشاراه1000

شگسلول ش بهما  هخوبهمحاطاهقا  هوافتگ   ه ی ه%همو  د25د یهد م به  ه ینهاکناکهد هحییده نیته اخاهاج  بهن

ش بهما ستته اخاهمط ل  بهجیییهنازهن سلولد یه یشموفقه ودهه  ست(و بهیهی ه شگ   ه،اونیهم زه    هخوبه   ه ی

هد صیه فز یشهد نیتهه60 لاهه30محاطاهمرکنه سته ینهماز به  ه

خودهه  هخوناهیهی هم زه سررت(و ب   ه یشررگدیه یشه ا  ه،اونیهم زه سررت(و بهیجودهد  دتهیکه  هه سررتو دهه بهسررلول

شیه)کگهاحتهشنو بهکودکهما   BMTی ههPBSCست(و بهیکهفاده اولوگهن مایههماه ستو دهه بهم زه  شود(ه  ههدیگاه 

هشودتهآلوژناکهم ایفه ست(هکگه صطالح ًهد نیههن مایههماهBMT  شیه)کگه گهن اهد نیههما

BMT  یاPBSC :یستهنس بهکودکه ستهکگهما  هخو   ه یشگ یلانهو اهد ه ینه یشهجرعهآی  هسلولهاتولوگ  

هآی  هشونیتهاو ننیه بهخوبهی هم زه ست(و بهجرع  هما  ی ًه ا  ه،اونیهمو ده ستو دههقا  هواانیته ینهسلول



   هخونس ب(هی فتهشیههد هخوبهمحاطاه  ه  ه)سلول   ه یشگ  هخوبهمحاطا،ه،زشک بهسلولد ه،اونیهسلوله یشگ

   ه سایهه  ه  ه  هجی هکادههیهسلول   ه یشگشودته یشاهکگهسلولفابی هاکرالهماکننیته ینه یشه  هآ اد شتهما

هفاستیته گهوادشهخوبه  بهما

  ه ستتهد ه ینه یش،هکودکهاحته   ه یشگ  شیهکگهساش  ه بهسلولآی  هم زه ست(و بهحقاقاهما یشهدیگا،هجرع

کنیهکگهح ی همق دیاهفا ی ناهم زهی  ده ست(و بهلگنهماهواادته نکولوژیستهیکهسوببهخ صه   اهوشاهشروماهقا  هما

هآی  همق دیاهک فاهم زه ست(و بهالباه ستته اد   ه ا  هجرع  شیتهم روالًهننیهنرونگ ست(و بهما

سلول شگسپ ه ست(و بها هبم به نج اه،اونیهمنجریهما   ه ی آی  ه ینهشونیته، ه بهجرع  هخوبهمحاطاهیهی هم زه 

   هسان ناهنازه به انه اینیتهواادها ه ق ی  هسلولد م ناهشیییهقا  هماکه گهمیبهننیه یبهاحتهشارا  هکودسلول

  هخوبهمحاطا،هوااهبم ناهکگهماحلگه،اشه به،اونیه)ماحلگه،اشه،اونی (هک ملهشرری،هم زه سررت(و بهی هسررلوله یشررگ

هش اگه شر لاه ستهکگهد ه نتق لهخوبهصو بهواددته ینهقسرتهاقای  ًشیههیهسپ همجید ًه گهد خلهخوبهی هاز یقهما

هواادتهما

  هجیییه شیهیه   ه یشگ س نیتهسلول  ه  ه گهحوا بهم زه ست(و بهد هسا ساه یبهما   ه یشگجای بهخوب،هسلول

هکننیته وتگهآع بهماه6ا هه3   هن ا اهم زه ست(و به  هد هشاضهاکثااهیهاولایهسلول

 ه  ه  هد م به گهیسرررالگآی  ه ینهسرررلولوااد،هجرع اولوگهمو ده سرررتو دههقا  هماه     ه یشرررگبم ناهکگهسرررلول

هشودته نیهدن  لهما   هنو ی الستوم یاهکگه حتر الًهد خلهخوبهی هم زه ست(و به  قاهم نیه  یاهکگهشلاگهسلول  د آنتا

   ه  کتای ل،هق  ناهیهاهشوونت   هسررروایه گهحیهن ا اهخوده اوادنی،هکودکهد هم اضهخطا هبم ناهکگهول ول

ستته گه رانهدلال،ه یش ص فاییایساه  شونیتهمثالً،ه  ییه به ستو دههکادهیه   ه،اشگاا نگه  ییه گهک  هوافتگه    ه و ه 

کننیو بهنازه  ییه به ل سررگه سررتایله سررتو دههکننیتهمرکنه سررته ا  هک سررتنه بهخطاهخونایز هنا بمنیهاز یقهمالق ب

سلول   هقامول ول سو  خزهیه،الکته) ستنیهکگه گه شنیتهد ه اخاهمو  دهاز یقه   هجی  هه گهما  یاه  س نی(ه   ن

ه،الکته  ییها هننیینهم هه د مگهی  یته

شگسلول ست(و بهکگهناه،اونیه اولوگهاز یقهما   ه ی شونیته ینه یشهوادنیه به یبهخوده ار  هوافتگهما  هیهم زه 

کنیته ینهح لته گهدن  له   هن ا اه یبه ار  ه،اشرگاا هما،اونی هیهحرلگه گهسرلوله بهخطاهمق  لگهسراسرتمه یرنا

هآییهیهاحتهشنو به ار   هوا فتهشلاگهماز  بهن اهد  دته،اونیهآلوژناکه گهیجودهما



BMT  یاPBSC :د نیههکگهم زه  هخوبهمحاطاهیکهفاا   ه یشگد ه ینه یشه بهم زه ست(و بهی هسلولهآلوژنيك

شرودتهم روالًهیکهخویشر ینیهنزدیکهمثل،ه ا د هی ه به یها هحیهمرکنه  ه ار  هشر   تهسرلولاهد  ده سرتو دههما سرت(و

هخو  اه هتاینهوزینگه گهشنو بهد نیهه،اونیه ستته

BMTسلوله ست(و بهکگهناهآلوژناکه بهخطاه ایبهمجیده د یهجلوواا ه اولوگه خهماهBMT   هسان ناهد هم زه 

   هن ا اه یبهیجودهد  دته ینهش  ضررگهکگه گهن اه حتر لهحرلگهسرراسررتمه یرناهجیییه اهشلاگهسررلولهکنیتهمتق  الًما

هشودتهکننیههساستمه یرناهکنتالهما ار   هماز  بهشلاگهوا فتهم ایفه ستهم روالًه  هد  ی   هاض اف

 بندی:درمان براساس مرحله

هواادته   هخطاه نج اهماشروم ً،هد م به ا س سهوایه

د  ه  شرررنی،هد ه ینهواادتهمگاهکودک ناهکگهشالمتخطا،هعااه بهجا حاه اچهد م ناهصرررو بهنرا ا  هکودک بهوایههکم

هد م ناه ا  هکنتالهشالیمه ستو دههشودتهصو بهمرکنه ستهشارا

 اهد م ناه، ه بهجا حاه نجدی ه(هشرراراه2ا هه1سرراکله)ه8ا هه4 ا  هکودک ناه  هخطاهمتوسررطهجهتهکنتاله ار   ه

شاراما شیتهد همو ده شی(هیهی ه،ااود م ناهالباه   صوح بهق له حده ستهجا حاهث نویگه)د ه د م ناهد هشودتهمرکنه 

سا  هشیییهش مله،اونیهسلوله یشگصوح بهق له حدهشیتهد هکودک بهوایهه،اخطا،هد م ب ست(و بهی ه   ه    ه)م زه 

هوح بهآینیههما ج گهکنایته ه ینهمسئلگه گهصشودتهد    هخوبهمحاطا(ه ستو دههما

 های بالينیآزمون

   ه  لاناهن اهد  نیتهیکهآبموبه   هاجا اهیهی هجیییهد ه ار   به  شرررنی،هآبموبمط ل  ااهکگهمطاحهکننیههد م ب

کگهد ه  یاهشرودهکگهدالیلاه ا  ه،ذیاشه  بشررنیه ودبهد م بهیجودهد شرتگه  شریتهد م ب  لاناهفقطهبم ناه نج اهما

شتگآبموبه  لاناه گهک  هما ضحاه  هد  سالگ ینیه علبهمن فعهی  س بم بههFDA ه نیهیه،اشه به،ذیاشهیکهد  یه گهی (

هواادتهماحلگهآبموبه  لاناه ی هآبهصو بهماه3د  یهیهعذ (ه

تاینهش  ضررگهج ن اه ه یلهی فتنه هتاینه  هه ا  هیکهد م بهجیییهیه ینهکگهنگه نی بهه به ینهد  یه  ه  هکر یفهماحلگ

واانیتهد م بهاحقاق ااه گهاو بهاجویزهکادته،زشرررک به ار   به  ه گهدقته بهنماهشو  ضهج ن اهمضررراهاحتهنماهماما

ه اناهناستتهخو اه ی هحاو ن بهیه  ل انهآبم یشهشیهه ست،ه م هشو  ضهج ن اهد ه نو لهک مالًهق  له،اش

کننیهشایسهشیههیهسپ ه گهآ ستگاهدیبه  ه  الهاحرلهماه1 انهد هف به%هدیبهحی کثا هکگه  ل80د م بهد هکودک به  ه

ه انیتهما



شاهد  یه، ه به  بی  اه اماحلگ شیته ار   به گهدقته بهماه1خطاه ودبهآبهد هف به هدیاهآبموبه  لانا،ها اانه ثا (   

شررونیتهشالیهه اهط ل گه ا سرراهما   هظهو هسرران بهد ه  تی  همنماه ثا بهضرریهسرران ناهد  یهیه  ه  بی  اهدقاقهمحل

هشونیته ا ساه ار   به بهنماه، س هد م نا،هار اهشو  ضهج ن اهنازه گهدقتهث تهیهض طهما

ااینهماحلگهسررواهآبموبه  لانا،هنا بمنیهشررر  هبی د ه به ار   به سررتتهیکهوایههاحتهد م به سررت نی  ده)ق  لهق ول

سگهماد م ب(هقا  هوافتگهیه ثا به یشهد م بهجیییه ستقار ًه  هآبهمق ی ست نی  ده  همام واانیهشودتهوای اهکگهد م به 

شارا ستهیکهوایهه به ار   به)وایههکنتال(،هاحته ستنیتهمثالًهمرکنه  ست نی  ده گهن اهوایههکنتالهم ایفه  د م ناه 

  هد ی فتهکننیهکگهد م ناهواانیتهح لهآبهکگهوایههدیگا،هنوسهدیگا ه بهشرررارا ا  هنوسهخ صررراه بهسررران بهقا  هما

مرکنه ستهجزءهد  ی   ه ا ساهشیههق لاه ودههی هن  شیهیه یفه، س ه ینهسؤ له ستهکگهآی ه ینهد م بهجیییهماز به

هد یهی هخاات ق ه  ه فز یشهما

شونیهیه او هه ینهشو  ضهشیییه هسواهآبموبه  لانا،ه گهدقته بهنماهشو  ضهج ن اه ا ساهماار اه ار   بهد هماحلگ

   هجیییه ا  ه، سررر ه گه ینهسرررؤ البهمتراکزهواددتهمحققانهمط ل  بهخوده  ه ی هد م بشررریهد م بهقط اهما  

ه نیتهکاده

 هآی هد م بهموایه ست؟

 هآی ه ینهنوسهجیییهد م بهک   اد ه ست؟

 ه   هد هدستاسهق لاه ست؟آی ه ینهنوسهجیییهد م ب،ه هتاه بهد م ب

  ه یهد شت؟د م بهنگهشو  ضهج ن اه  هد ه،اهخو

 آی همن فعهد م به اهمضا بهمثالًهشو  ضهج ن اهآبه ااا هد  د؟ 

 د م به اشتاهد هکی اهدستگه به ار   بهسودمنیه ست؟ 

 شلااعمهمس ئلهووتگهشیه،هخطا ااهد ه ینهمط ل گهیجودهد  دته

شیههد ه ینهمط ل گهنرا اچ ساه ضاه خههد ننیهکگهآی هد م بهک  واهخو  یه ودهی هخاایکه به فا ده ا  یه ینهکگهنگهشو  

 خو  یهد د؟

او ننیه، یی  هم نیههیهی ه ا  ه  هما ینیهیهلاکنه اخاه بهآب اننیه سررا   ه بهشو  ضهج ن اه  هوذشررتهبم به به انهما

    ه ست نی  ده مهشو  ضاهد  نیته د مگهبنیواهخطاآفاینه  شنیته گهی دهد شتگه  شایهکگهحتاهد م ب

واادتهشرراکتهد ه اهآبموبه  لاناه گهنو هملهمت ید هاصرررامه گه نج اهیکهآبموبه  لاناهمایکه ار  ه اه سرر سهشو 

شر ه   یگه شاحهد دههیهفاماه  ه گه شر ه شر هجزئا بهمط ل گه  ه گه ست   به شک بهیه،ا شر هد  دته،ز ستگاه گهخوده ک مله 



شودتهحتاه، ه به مض  هتهآو   نگهن مایههماخو  نیهد دها هآنا هخو نیههیه مض ءهکنایته ینهفا ینیهاحتهشنو به خذه ض ی

شر هد ه اهبم بهیه گه اهدلالاهما شاکتهد هفااهیه، ه بهآع بهآبموبه  لانا،ه ضویتهیه شوییتهش او نایه بهمط ل گهخ  جه

ا بهن(و  یه ودته ا  ه نالش به اشررتاهد ه   ه،زشررکاهمو دنا به ا  هشررر هی هفابنی ب ینهمط ل گهم نعهد ی فتهما ق ت

ه  یسته بهاامهما ق تهسان بهکودکهخودهسؤ لهکنایتهسؤ الااه بهق ال:و دهآبموبه  لاناهمام

 ه یفه به نج اه ینهمط ل گهناست؟

 هوااد؟  هد ه ینهمط ل گه نج اهما  هیهد م بنگه نو شاه بهآبم یش

 ه   هد م ناهنگه ثا ااهد  د؟ ینه یش

 ه فتی؟اق اا،هنگه او قاه ا  هکودکهمنهما   هجیییهاحق  ه نج اهد دبهی هنی دبه ینهد م ب

 هکی اه ست؟   هدیگاهمنهناست؟همز ی هیهم  یبهآبه یش نت( ب   

 ثا به ینهمط ل گه اهبنیواه یب نگهفابنیاهناست؟  

 نگهشو  ضاه به ینهمط ل گه  ییه نتم  هد شت؟هآی ه ینهشو  ضهج ن اهق  لهکنتاله ستنی؟ 

 ننانه ستهنگونگ،ه  هنگه حتر لاهیه گهنگهمیب؟آی هفابنیاه  ییه ستا هوادد؟ه واه 

 واهفابنیاهد هنتاجگه ینهاحقاقهصیمگه  انی،ه  ییهاحتهنگهد م ناهقا  هوااد؟  

 اناهشیهه ست؟میااهد ه ینهمط ل گه،اشنگهنوسهما ق تهیه،اگاا هنوالنا  

 آی ه ینهد م به ا  ه نو سهدیگاهسان به مه نج اهشیهه ست؟ 

ه0111-2294100-2290004  همشرر ی هه،زشررکاه نجرنه می ده گه ار   بهسرران ناه یا ب،ه  هشررر  ههاو نایهشررر هما

 ار سه گااییته

 چه سؤاالتی را در مورد نوروبالستوما باید از پزشك کودک خود بپرسيد؟

ق تهسان به  یسته مک به حدهآب دهیهصایحه  هاامهما  یی،هما واهشر هنس ته گهد م بهسان بهکودکهخوده قی اهکاده

د شتگه  شایتهشر ه  ییهآب د نگه اهسؤ لاهکگهد  ییه اهننیهجزیاه پاسایتهسؤ الااهکگهمرکنه سته گهذ نهشر ه اسی،ه

 ش   انیه ب:

 هد جگهاومو هنو ی الستوم  هفابنیهمنهناست؟

 ش نگاه)م ده ستهکگه  ه فز یشهآبهد هخوبهماآی ه ینهاومو هن ش(اصهد د(هخ صا  ه  سان به  ها ااشحههاو به

هکنی؟ما

 هی  ی؟آی هسان به گهنق طهدیگاه یبهوستاشهما



 ه نی هد همو دهکودکهمنهناست؟  ه ست؟هم ناهماحلگسان بهد هنگهماحلگ

 ه نت(  اهد ه ینهمو دهیجودهد  د؟نگهد م ب    

 واهقا  ه  شیهکودکهشر هاحتهد م بهقا  هوااد،هکی اهد م به  ه نت( بهخو  ایهکاد؟  

 نهنوسهسان بهنقی ه ست؟ حتر له ه وده ی 

 هشررر هد همو ده ینهسرران ب،ه ق  ه واهسرران به گهد م به، سرر هنی یهیهی هاومو هشودهکنی،هنماه گهآموختگ   

 فابنیهمنهننیهیقتهخو  یه ود؟

 همو جگهخو  یهشی؟ه ا  ه ینهشو  ضهنگه  ییهکاد؟کودکهمنه  هنگهشو  ضاهد ه ثاه ینهد م ب   

 هفابنیا،هشو  ضهیهخطا بهنوالناهمیااه  هد ه ثاه ار   هی هد م بهاجا گهخو  یهکاد؟آی  

 آی هنوشاه بهد م بهیجودهد  دهکگهخطاهشوده  ه اشه به نو سهدیگاهک  شهد ی؟ 

 منهنگه  ییه کنمها هفابنیاه ا  هد م بهآم دههشود؟ 

 او نمه بهنمایگهدیگا هنازهمطلعهشوا؟آی هما 

 شهاه  یاهکگهد وااهنو ی الستوم هی هسان بکننیههخ نو دهت   هحر یآی هوایه    هدی  بهکودکاه ستنیهد ه

 منهیجودهد  نی؟

 ییبهشکهسؤ البهدیگا ه ستگه گهیض اتهشر هیجودهخو  یهد شتتهحتر ًهسؤ البهخوده  هنوشتگهیه گهی دهد شتگه  شایه

او ننیهی دهد شررتگه  شررای،هفقطه،زشررک بهناسررتنیهکگهماها هد ه اهمالق ااهکگه  هاامهما ق تاهسرران بهد  ییه پاسررایته گ

س یاهمت(صصانهما ق ت شر ه ی نیته ست   بهیهمیدک   بهما نالش ااه گه شتاهم ننیه،ا شر ه   ه هی  س(گو ه او ننیه، 

   شنیته

 افتد؟پس از درمان نوروبالستوما چه اتفاقی می

بی د ه ا  هنج بهی فتنهد  نیتهکودک به  هاومو    ه سرررا   ه بهکودک به گهدن  لهد م بهاه جراهیهمن سررربهشررر ن ه

ض اهیه نو لهکرتاه بهیک ستهیلاکنهاومو هد هآبس لاهکگه ار   هآبمو شافتگه  س شیه  ه،ا ص بهم ش(   هنر ی نگاهم

  سته هتاینه،اشهآوهاه  هد  نیتهاومو هد ه ینه فا دهمرکنه سته  هد م بهجزیاهی هحتاه ییبهد م بهن ،یییهشودته

ش بهکرتاه ستته راشگه ینه حتر لهیجودهد  دهکگه گهدن  لهااه حتر له ه ود  به  هسنه اشتاهیه ار   ه،اشافتگکودک

آمازهشررر  یه  بوشرررتهسررران به  شرررامته،زشرررک به علب،ه، ه بهجا حاه ا  هخ  جهکادبهاومو ،هیکهد م بهموفقات

شنه دهماشارا یکهشرلهجا حاهث نویگهقا  هواادهته ینه قی ا،ه گههکننیهکگهکودکهاحتد م ناهیه حتر الًه،ااود م ناه،ا



سرت،زشکه ج بههما شتنهق ش  یههکادههیهفاصته اد  شتگهد یهماز به ثا (شاهد م به  هم    هدیگا ه بهاومو ه  هد 

هم ههدیگاه د مگهی  یتهه6 لاهه4د م ناه ا  ه  شیتهمرکنه ستهالباه  شیهشارا

سا  هن د هیه گهدالیلهن م     هعاان ا اه گهصو بهاه جمهلوا،ه اخاهکودک بهم تاله گهنو ی الستوم هی کنشد همو  د ه 

هد نیتهش بهنش بهماساستمه یرناه گه  فتهشص اهن ا ا

   هحاکتا،همشررکالبه  ضرراه به ینهکودک بهمشررکالااه بهق الهن او ناهی دواا ،هاأخااهد هاک ملهشضررالبهیهمه  ب

 ل(صروصهد هکودک ناهکگهخ سرتگ ههاومو هن حاگهوادبهی هسرانگه ینهمسر ئلهشلاهووت   هیهنازه ختالالبه فت   هد  نیت

ضالناه  هاجا گهکاده شراهی ه نق  ضهش شکالبهن شتاهدییههما ودههیهم ستهنا بمنیه نیه ا شونیته ینهکودک بهمرکنه 

هش به  شنیته   هدیگاه ا  هساکوبهساستمه یرنا ستو دهه به ستایئای  هیهی ه و موب

   هد یته وانگهد ه  ضرراهمو  د،هد م ب   هدیگاهد هکودکه  ه فز یشهنراسررتوم ه لز م ًهخطاه  تاله گهسرران بنو ی ال

ه   هجیییهشودتهواا هسان باو نیه  شدهشکلد م ناهمااه جراه  ه،ااوا  اهیهی هد  ی   هشارا

 های نوروبالستوماها و درماننکاتی جدید در ارتباط با پژوهش

ست ب ستاتو   هدیگا ه مایبه،هاحقاق بهمهراهد ه  ا  طه  هنو ی الستوم هیهد ه ار   شگ  ا،هما کزه،زشکاهیه ن    هد ن

   ه،اشگاا ه بهواادته اهس لگ،هد نشرنی بهنک بهجییی ه  هد ه  ا  طه  هشلله ار   ،ه یشد هسا ساهجه به نج اهما

هی  نیته   هد م ناهد هماآبهیهنگونگاه،اشافت

   ه   هکودکاه فز یشهی فتگه سررتته سررا   ه به ینهنت یجهح صررله،اشررافت   ه خاا،هماز به ق  هسرران بد هسرر ل

  شررنیته ا  همث ل،همط ل  به گه،زشررک بهکرکهکادها ه   هق  لهق ولهیهد هدسررتاسهما،زشررک بهد ه سررتو دهه بهد م ب

هد دته ی ننیهکی اهااکابه بهد  ی  هماز به ق ءه  ه ه ودهخو  نیه

ستتهآبموب سو مایه نج اهوافتگه  ساکلوف ستو دهه بهد  ییاه گهن اهاو،واک ب،ه گهانه یاهی هااکاب،ه س سه     ه  لاناه ا 

شارا ستوم ه گهک  همامحققانه مایی  نی،ه ینهد  یه تو نیهدیبهیهمقی  هد  ی   ه  ینیهد م ناهکگه گهمنمو هد م بهنو ی ال

   هنو ی السررتوم  ه شرریهکادههد همحاطهآبم یشررگ  اهکگهاحته نیهسررلولد ی فتگه  ه ک  یتهآن بهننیهسرر له سررتهکگ

   هشصرر اهاک ملهی فتگها ییله نی،ه  ضرر ًه گهسررلول(ه ودهAد م به  ه اانوئای  ه)مو دهشررارا یاه مهخ نو دههییت مانه

ش بهماشیه شارا نیتهمط ل  به  لاناهن د م ناه  هدیبه  ال،هخطاهشوده  هد ی،هد م بهنوالناهمیبه  ه اانوئای  ه، ه به

د یتهاحقاق بهج   هد ه ینهبمانگ،ه اه ی ه اانوئای   همؤثاااهد هکودک بهم تاله گهنو ی الستوم  ه،اشافتگهک  شهما

هیهنازهمش(صهکادبهنقشهدقاقهآب،هد هد م بهنو ی الستوم ه ستو  ه ستته



سا،هد  اواانیه ستو دهه بهآنتایکهد م بهجیییهاحته ا  شیته ینه  همولکول   همونوکلون لهما  د  ه    ه   هییطه  

او ننیهساستمه  هما  د  ینیته  ض ًه ینهآنتا   هسان ناه گهک  هما ستنیهکگه گهمنمو هاش(اصهیهنس ایبه گهسلول

ه یرناه ار  ه  ه گهنو همؤثااا ه ا  هجنگایبهشلاگهسان بهاحایکهکننیته

   ه یف،ه ینه  هیهاراکزه ی هسرررلول  د د م ناه  ه ینهآنتا کتاوهی هد  ی   هشرررارا رچنان،ه  ه لح قهذ  به  دیو

   هنو ی السرتوم یاه سر نیههکرتاینهد م ناهی ه،ااو  ه  ه گهسرلولاو ننیهد  ی   هشرارا   همونوکلون لهما  د آنتا

کودک بهم تاله گهنو ی الستوم ه، س هه40،ه%د ی   هن ا اهی  دهکننیتهنت یجه یلاگهمط ل  بهنش بهماآسابه  ه گهسلول

ه نیته   همونوکلون لهد شتگ  د  گه اخاهآنتا

کوالمانهااشررحه  یاهاحتهن اهک اگ  یاهکگهمق دیاهبی د ه به و موبمحققانهد ه  ی، ،ه یشرراه ا  هاشرر(اصهسرران ب

کناکهیکه امهییه  دیو کتاوهکگه گهد  ییاه گهن اه  شیتهد ه ینها  هنو ی الستوم هما نیتهیکاه به ینهسان بکننی،هی فتگما

هشودتهنس ایهه سته گهد خله یبهاز یقهماه(MIBG)ییی نزیلهوا نایینهه–مت ه

ستو دهه بهم ناتو    هخ ص،هما   هاولایکننیههک اگسلول ساشتهجذبهکادههیه  ه  او بهمحلهکوالمان،ه ینهجزءه  ه گه

شود،هد ه ی البهمتحیههفا وااهشیههوا فاهن مایههماسنتاهMIBGکناکاهکگه  ه  هاش(اصهد دتها،ا کنیواهآبهسلول

سلول شتنه ستتهبم ناهکگهیکهفااه،اه ناژ هیی  دیو کتاوه گهک  ه ید،ه،ااوهک فاه ا  هک ستوم هآب دهخو  یه     هنو ی ال
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