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 «یاستخوان یتومورها»

 ست؟يسرطان چ

شک  یهایماریاز ب یها گروهسرطان  شد غ سرطان  یدهند. همهیل میمرتبط با هم را ت سترش  یها موجب ر رقابل کنترل و گ

 شوند.  یم یعیرطبیغ یهاسلول

ک ی یه زندگیاول یهاروند. در طول سالین میم شده و از بیرشد کرده، تقس   یاشده نییتع یبدن، طبق الگو یعیطب یهاسلول 

سلول  سرعت ب  یعیطب یهافرد  سلول یک فرد بالغ را ایشوند تا  یر میتکث یشتر یبا   ینرمال تنها برا یهاجاد کنند. بعد از آن، 

 گردند.  یم میم جراحات تقسیمرده و فرسوده و ترم یهالولس ینیگزیجا

س     یسرطان  یهاسلول  شد و تق صورت به ر سا یدر هر  سترش  یبدن ن یهار بافتیم ادامه داده و قادرند به  سلول یابند. ایز گ ها  ن 

افته و یها تهاجم به آن را تحت فشتتار قرار دهند، یعیطب یهاآورند که ممکن استتت بافتیافته و تومورها را به وجود میتجمع 

سازند. گاه  رانیسپس و  شده و از طر سلول  یشان  س یان خون یق جریها از تومور جدا  سا  یستم لنفاو یا  سمت یبه  بدن  یهار ق

ست تجمع   یمنتقل م سلول ین مکان جدیاز تومورها را به وجود آورند. در ا یشوند. در آن جا ممکن ا شد   یسرطان  یهاد،  به ر

ابد  ییهم که گسترش م  یشود. سرطان وقت  یده مینام« متاستاز »گر بدن، یند، رشد تومور و انتقالش به نقاط د دهیخود ادامه م

مثال، اگر ستترطان وروستتتات به  یشتتود. برایده میاز آن جا شتتروش شتتده استتت نام  یمارین بیاز بدن که ا یبه نام آن بخشتت

ز گرفتار کند، هنوز یها را نهیکه سرطان وستان، ر   یشود و زمان یده میچنان سرطان وروستات نام  ابد، همیها گسترش  استخوان 

 شود.  یسرطان وستان خوانده م

خون  ی، خون و اعضاء سازنده  یسرطان  یهان سلول یدهد. در عوض، ایل نمیسرطان است که معموالً تومور تشک    ی، نوعیلوسم 

 ابند.  ییان میز جریابند نیتوانند تجمع یکه م ییهافتر بایو طحال( را شامل شده و در سا یستم لنفاوی)مغز استخوان، س

( متاستتتاز یرستترطانیم )غیخخوش یستتتند. تومورهاین یتومورها ستترطان یم همهیت استتت که بدانین موضتتوش حا ز اهمیا

 کنند.  ید نمیرا تهد یزندگ یچ رویبه ه یممکن است که متاستاز هم بدهند ول یدهند در موارد نادرینم

س   سمت سرطان ب ست و ن     یته به ق شده ا شروش  ساس ظاهرش ز یاز بدن که از آنجا  سکوپ، طبقه یر میز برا شود. در  یم یبندکرو

شد، الگوها     یهاگونه سرعت ر سرطان،  ست. به هم     یمختلف  سخ به انواش مختلف درمان، متفاوت ا سترش و وا ست  ین دلیگ ل ا

 از دارد. یآنان است، ن یماریکه مختص نوش ب یکه افراد مبتال به سرطان، به درمان

ا  یها انسان، با سرطان   ونیلیشوند. امروزه م یشان مبتال به سرطان م  یک سوم زنان در طول زندگ یاز مردان و  یمیکا، نیدر آمر

فرد، به عنوان مثال،   یدر زندگ یراتییاز انواش ستترطان، با تغ یاریکنند. خطر گستتترش بستت یم یآن زندگ ینوش درمان شتتده

ز یص داده شود امکان درمان آن نیتر تشخعیابد. سرطان هرچه قدر سریتواند کاهش یبهتر، م ییم غذایا داشتن رژیگار یسترک

 شتر خواهد کرد. یب



 ن وجود دارد؟يان سرطان در کودکان و بالغيم ییهاچه تفاوت

شوند. ساالنه    یص داده شده م یتشخ  یهاتمام سرطان  3/0ا یصد و شصتم    یک س یکودکان و نوجوانان، تنها شامل   یهاسرطان 

سرطان در هر  یمورد جد 130حدود  سا   یلیک مید  شنا سرطان به عنوان دوم   یم ییون کودک  ن علت مرگ یشود. به هر حال، 

 سال شناخته شده است.  14ر یدر کودکان ز

ل یکودکان به دل یها، سرطان یدهند، با هم متفاوتند. با وجود استثنا ات یم یکه در کودکان و بزرگساالن رو  ییهاانواش سرطان 

سر    شد  ش    یبرا یشتر یتر، امکان بعیر سخ به  ش  یدرمانیمیوا صوص رو  یدرمانیمیدارند. اغلب انواش  که به  ییهاسلول  یبه خ

 دارند.  یشتریابند، اثر بییر میسرعت تکث

سرطان و خانواده  ص    یازهایها، نآن یهاکودکان و نوجوانان مبتال به  صو  یاژهین نحو، در مراکز وید به بهتریبادارند که  یبه خ

 باشد، واسخ داده شود. یکودکان م یه برایاول یوزشک یهامراقبت یشده و دارا یآنان طراح یکه برا

شک را فراهم م  یاز برخورداریدرمان در مراکز خاص، امت سرطان در بچه یم یهاآورد که تفاوتیاز گروه وز ز ین و نیها و بالغان 

 دانند.  یم یکودکان مبتال به سرطان را به خوبخاص  یازهاین

کودکان،   یهاست یسرطان، واتولوژ  ین ورتودرمانیکودکان، جراحان، متخصص   ین تومورشناس  ین گروه معموالً شامل متخصص   یا

نان  ها، کارکستتتیولوژیزی، فین، مراکز کودکان ستترطانیباشتتد. عالوه بر ایم یو کارورزان ورستتتار یورستتتاران کودکان ستترطان

ص   یاجتماع ص ص   ی، متخ ص دارند که قادرند تمام افراد خانواده را آموزش  یز آموزگارانیو ن یوتراویزیه و فین تغذین کودکان، متخ

 ند.  یت نمایها حماداده و از آن

 اند.س شده است، تحت درمان قرار گرفتهیآنان تأس یکه برا یاژهیدر مراکز و یاز کودکان سرطان یاری، بس1960از سال 

ا گروه  ی (COG)کا یاز گروه ستترطان آمر یکه عضتتو یک مرکز ستترطانیکا در یمبتال به ستترطان، در آمر یهابچه %94باً یتقر

مخصوص کودکان    یهامارستان ین مراکز وابسته به دانشگاه و ب  یا یشوند. تمام یاست، درمان م  (POG)کودکان  یتومورشناس  

 باشند.  یم

 د؟نگ کدامنیووی یخانواده یتومورها

استئوسارکوما  – یع استخوانیکه مشابه به تومور شا یک تومور استخوانیح داد که یتوض« نگیوویمز یج»، دکتر 1921در سال  

 شود.  یده مینام« نگیوویتومور »د ین تومور جدیابد. ایبهبود  یتواند با ورتودرمانیست، مین –

د که یاز تومور در بافت نرم گزارش گرد یبعد از آن، انواش مشتتابه یده شتتد. مدت کوتاهیها دن تومور در استتتخوانیدر ابتدا، ا

 نام گرفت. (Extra Osseous Ewing's (EOE))( ی)خارج استخوان« نگ اکسترا اوسئوسیووی»

نگ و یوویاز اشتتکال، مشتتابه تومور   یاری، در بستت(PNET)« هیتومور نورواکتودرمال اول»در کودکان، به نام  یگریستترطان د

EOE د. باشیمPNET شوند.  یافت میهستند که در بافت نرم و استخوان  ینادر یهایها سرطان 

 یخود دارند و دارا DNAدر  یص مشتتابهی، نقاPNETو  EOEنگ، یوویموجود در تومور  یهااند که ستتلولافتهیمحققان در

شابه  یهانیوروتئ سا  یم یم شند که در  سرطان، به ندرت  یبا س ین به ایا همچنهشوند. آن یافت میر انواش  ن یاند که ادهین باور ر

ها را ن گروه از سرطان یل، امروزه وزشکان، ا ین دالیا یشوند. بر مبنا یجاد میدر بدن ا یمشابه  یعیطب یهاسه سرطان از سلول   

عداد را ن تیشتتترینگ استتتخوان بیووین خانواده، توموریا یان تومورهاینامند. از میم (EFT)« نگیووی یخانواده یتومورها»

 رد.  یگی( موارد را در بر م%5( و )%8حدود ) PNETو  EOE(، %87شود )یشامل م

EFT یهااست که اغلب در وسط استخوان    ینوجوان یهال سال ین سن آن در اوا یترعیفتد اما شا یاتفاق ب یتواند در هر سن یم 

 PNETشوند. )یافت میها ک دندهینه نزدیس یقفسها در یلگن  یهان در استخوانیها همچندهد.  آنیم یبلند دست و وا رو



 یمعموالً انتها« استئوسارکوما  »شود(. برعکس  یده میهم نام Askin's Tumor« ن توموریاسک »نه، یس  یدر قفسه  EOEا ی

 سازد. یر میها را درگاستخوان

 نگ کدامند؟یووی یخانواده یدر مورد تومورها یديکل یآمارها

کودک و نوجوان مبتال به تومور  150دهد. ستتاالنه حدود یل میتشتتک EFTاستتتخوان در کودکان را  یتمام تومورها %5تنها 

 شوند.یص داده میکا تشخینگ در آمریووی

سران ب یسال( وجود خواهد داشت. ا   5شتر از  یمدت )بیطوالن ید به زندگانیدر دو سوم آنان، ام   شتر از دختران ین تومورها در و

  یدوم زندگ ین قادر است جوانان را در دهه یهمچن EFTدارند.  یشتر یب یز، فراوانیسال ن  20تا  10ن یافت شده و در سن ب  ی

 گر نادر است. ید یدر نژادها یمارین بیدووست هستند. ایماران، سفیسال مبتال سازد. اغلب ب 10ر یکودکان ز یبه اندازه

اند(،  افتهیاند )گستتترش که به آن متاستتتاز داده یز عضتتویاند و ناز آن جا منشتتأ گرفتهکه  یشتتان، محلتومورها براستتاس اندازه

 نام دارد.  (Staging)شوند که یم یبنددرجه

EFT   ا  ی ابد(  ی یاطراف تهاجم م  یها ه و بافت  ی و محدود )که تنها به مکان اول      یشتتتودو موضتتتعیم یبند به دو صتتتورت درجه

 باشد(.یدور بدن م یهار قسمتک )که قادر به گسترش دیمتاستات

گر ید یمیها و نهین متاستازها به ر یاز ا یمیرا نشان خواهند داد. ن  یص، گسترش واضح  یدر زمان تشخ  EFTان به یمبتال 30%

 باشد.  یها مر استخوانیگر بدن به خصوص ساید یهابه قسمت

ش      ییگوشیا وروگنوز )وی یآگهشیو شروش  ست. اگر  یش یافزا یا، به طور قابل مالحظهیرماندیمیشانس زنده ماندن( با  افته ا

شد، کمتر از  یک ناحیتومور محدود به  شد، م    یا 4متر )یسانت  10ه با سط جراح با شت تو  یزان بقاینچ( و به طور کامل قابل بردا

 ابد.  یش یتواند افزایم یبعد از جراح یو ورتودرمان یدرمانیمیش یریزان با بکارگین میاست که ا %80ساله،  5

که تومور  یاستتت و هنگام %70شتتتر از یزان بقاء بیستتت، میکه تومور کوچک استتت اما به طور کامل قابل خارج کردن ن یزمان

شت کامل آن هم وجود ندارد، حت   ست و امکان بردا سخ خوب  یبزرگ ا ش  یاگر وا  یزان بقایبدهد، م یو ورتودرمان یدرمانیمیبه 

خواهد بود.  %30ساله کمتر از   5 یزان بقایص، وجود متاستاز ثابت شود، م  یست. اگر هنگام تشخ  ا %60ساله احتماالً کمتر از   5

 دارند.   EFTتر و جوانان مبتال به نسبت به کودکان بزرگ یبهتر یش آگهیسال، و 10ده شده است که کودکان کمتر از ید

ن یمانند. اکثر ایص ستترطان، زنده میبعد از تشتتخستتال  5شتتود که حداقل یاطالق م یمارانیستتاله، به درصتتد ب 5 یزان بقایم

بحث در  یاستاندارد برا یجاد راهیسال، تنها به منظور ا 5ان یمانند و بیص زنده میسال بعد از تشخ   5شتر از  یار بیماران، بس یب

 5شتر از  یان آنان، بوش درمیص و ش یاست که از زمان تشخ   یمارانیساله براساس ب   5 یزان بقایباشد. البته م یم یآگهشیمورد و

شد. و     شته با شخ یشان اخ یماریکه ب یدر درمان افراد ییهاشرفت یسال گذ شده و و یراً ت ده  یدارند، د یبهتر یآگهشیص داده 

 شده است. 

 ن باشند؟ینگ، خطرآفریووی یخانواده یتومورها یتوانند برایم یچه عوامل

ست که امکان ابتال به ب  یزین، هرچیعامل خطر آفر سرطان را افزا  یرمایا سرطان یمانند  ساز   یهاش دهد.  مختلف، عوامل خطر

شامل عوامل مح    یمتفاوت ست  سته به روش زندگ ی( ی)ارث یکی، ژنتیطیدارند که ممکن ا ساز     یا عوامل واب شند. عوامل خطر با

 یا بعض یاز جمله ورتوها  توانند باعث بروز سرطان گردند، یط اطراف ما هستند که م یمواد موجود در مح یرندهی، دربرگیطیمح

گار یچون ستت ی، ورزش کردن و عاداتییم غذایدر رژ یراتییشتتامل تغ ی، عوامل خطرستتاز وابستتته به روش زندگییایمیمواد شتت

 باشد.  یدن میکش

جاد ستتترطان یدر ا یطیا عامل محی ییایمیشتتت یچ نوش ورتو، مادهیر هینگ، تأثیوویکودکان مبتال به تومور  یدر مطالعه بر رو 

 مشخص نشده است. 



کنند، اما در مورد ستترطان یفا مین این نقش را در بروز ستترطان در بالغی، مهمتری، عوامل وابستتته به روش زندگیبه طور کل

ش یبر کم، خطر ستتترطان روده را افزایفراوان و ف یبا چرب ییم غذایمثال، رژ  یباشتتتند. برا یت را دارا می ن اهمیکودکان، کمتر

ستعمال د یم گر به شمار  یو چند اندام د یه، حنجره، دهان، مریر یهاجاد سرطان یدکننده در این تهدیتریات، اصل یخاندهد و ا

ش خطر ینشان با افزایا والدیکودک  ین عوامل وابسته به روش زندگیب یگر، ارتباطید یهااز سرطان یاریرود. اما همانند بسیم

 امده است. ی، به دست نEFTگسترش 

ض  سرطان  یبع ستوما یرت»کودکان مانند  یاهاز  شم( و    « نوبال سرطان کره چ سرطان کل « لمزیتومور و»)   یهاه( در خانوادهی)

ص  ن به یکه قابل انتقال از والد یاژهیو یهادر ژن یراتییها، تغن خانوادهیاند که در اافتهیشوند. محققان در یده میشتر د ی، بیخا

چند نفر،  ییهان خانوادهیدر چن یل، گاهین دلیها هستتتند. به همن ستترطانیش خطر بروز ایباشتتند، مستتئول افزایفرزندان م

  EFTجاد یدر ا یها، نقش مهمقابل انتقال در خانواده یکیرات ژنتییگر، تغیشوند. به عبارت د یها من سرطان یاز ا یکیمبتال به 

 باشد.   EFTک خانواده مبتال به یک فرزند در یش از یار نادر است که بیندارند و بس

 اند.  افتهیل هستند، دست یدخ EFTش خطر گسترش یکه در افزا یدانشمندان تنها به عوامل مختصر

ر یرا به ندرت درگ ییایآستت – ییکایا آمری ییقایآفر – ییکایتر استتت و افراد آمرعیدووستتتان شتتاینگ در ستتفیوویتومور  نژاد:

 ل آن ناشناخته است.یسازد. اما دلیم

 شود.  یده میشتر از دخترها دیب ینگ در وسرها مختصریوویناخته، تومور ل ناشیبه دال جنس:

نگ، یوویدهد. تومور یم یستتال رو 20تا  10ن یدر کودکان ب %64ستتال و  10ر یدر کودکان ز EFTموارد  %27حدود  سن: 

 سازد.  یر مین را به ندرت درگیبالغ

 م؟يدانینگ را میووی یخانواده یا علت تومورهایآ

 یاریبستت یهاژن یها داران کروموزومیجفت کروموزوم( دارد. هرکدام از ا 23عدد کروموزوم ) 46ل در بدن انستتان، هر ستتلو

سازند و به  یم میگونه که هست نیم، ما را همیبریمان ارث منیکه از والد ییهاشوند. ژن یساخته م  DNAباشند که توسط   یم

س   ین دلیهم ست که ما اغلب ب شب یل ا ست نیه والدیار   یهاها کنترل تمام جنبهظاهر ما، ژن ین چگونگییم. عالوه بر تعیمان ه

ن یگردند. ا یها م یمار یاز ب یجاد بعضتتت یباعث ا   یعیرطبیغ یها ن رو، ژنیز به عهده دارند، از ا   یستتتوخت و ستتتاز بدن ما را ن    

 ون( نام دارد.  ی)موتاس« جهش»ها، بودن ژن یعیرطبیغ

ض اند کافتهیراً محققان دریاخ سمت ی)فقدان کامل  یژن یهاا حذفیها جهش یه بع سترش انواش  یاز  یا ق ک ژن( قادرند خطر گ

ص  سرطان  یخا صورت، به نظر نم    یها را در کودک افزااز  سد که  یشدهند. در هر  نگ( جزء یووی یخانواده ی)تومورها EFTر

 ن دسته باشند.  یا

ستند و در کودکان، بعد از  ین یرات ارثیین تغیابند، اما ایدست   EFTاد جیمسئول ا  یرات کروموزومییاند به تغمحققان توانسته 

سابقه خانوادگ چیتولد و بدون ه س یم یرو یگونه  سرطان  یاریدهند. ب شمندان   یرات کروموزومیی، تغEFT یهااز  دارند که دان

سم   ینامند و ایم« 22و  11 یهان کروموزومیب ییجابجا»ها را آن ست که ق سته     22از کروموزوم  یت کوچکن بدان معنا ا شک

صل م  11شده و به کروموزوم   سمت یشود. در هم یمت ستن به کروموزوم    11از کروموزوم  ین زمان، ق شک صال   22هم بعد از  ات

ل یتشتتک 11گر را کروموزوم ید یو قستتمت 22از آن را کروموزوم  یشتتود که قستتمتیجاد میا یعیرطبیجه، ژن غیابد. در نتییم

شد غ  ن ژیدهد. ایم سئول ر ش  یم EFT یهاسلول  یعیرطبین مرکب، م شد. با    یهان کروموزومیب ییک جابجای، یوش کمتریبا

 شود.   EFTجاد یتواند باعث ایهم م 22و  21



کروسکوپ یر میها را زاند که کروموزومک قابل مشاهدهیتوژنتی، توسط مطالعات سEFT یهادر سلول یکروموزوم یهاییجابجا

س به دقت مورد ب ش  21و  22ا ی 11و  22 یهاکروموزوم DNA یدهند. مطالعه رویقرار م یرر  یرهیواکنش زنج»که  یدر رو

سخه  یول س    یده مینام (RTPCR)« معکوس یبردارمراز با ن سا س   یشتر یت بیشود، ح سبت به مطالعات  ن ییک در تعیتوژنتین

 دارد.  EFT یهاسلول

 هستند؟ یريشگينگ قابل پیووی یخانواده یا تومورهایآ

را کاهش دهد، قابل   یکه بتواند عوامل خطرستتاز خاصتت  یدر روش زندگ یراتیین با تغیها در بالغاز ستترطان یاریاگرچه بستت

شده      یریشگ یو شناخته  ستند، اما هنوز روش  س ینگ یووی یخانواده یاز تومورها یریجلوگ یبرا یاه سرطان  یاریا ب  یهااز 

 افت نشده است. یگر در کودکان ید

 ر است؟یپذنگ امکانیووی یخانواده یص زودرس تومورهايا تشخیآ

شخ  سر یت ض یص  سرطان، با آزما  یع بع ص  یشات غربالگر یاز انواش  صل م  یخا سم  یمثال، ماموگراف یشود. برا یحا ر در یو واپ ا

که بتواند ما را در  یشچ روین زمان، هیار مؤثر هستند. متأسفانه، تا ایرحم، بس ینه و دهانهیس یهاص زود هنگام سرطانیتشخ

 افت نشده است. یدهد،  یاریه یو نورواکتو در حال اول PNETنگ و یووی یع تومورهایسر ییشناسا

ر ین توده گرمتر از ستتتایا یتنه استتتت. گاه   یا بدون درد رو ی دردناک   یک برآمدگ ی نگ،  یووی ین عالمت تومورها  یترعیشتتتا

ها ز ممکن استتت که کودک ناخوش به نظر برستتد. به هر حال، بچه یموارد ن یباشتتد و در بعضتت یبدن کودک م یهاقستتمت

در  یادیمدت ز یبرا یاگردد، در هر حال اگر تودهیم یناشتت یعیت طبیو فعال یها از بازدارند که اکثر آن یادیز یهایبرآمدگ

صورت وجود توده   یبدن بماند حتماً با شان داد. در  شک ن سد،   یمس کردن گرم به نظر مدر بدن کودک که با ل یاد آن را به وز ر

شورت کرد. حت   یا بدون تب، بایبا  شک م ست مربوط به  یا ید با وز ستخوان   ین عال م، ممکن ا شد، اما هر عفونت ا  یک عفونت با

 ازمند است.ین یز به درمان فورین

 شود؟یص داده ميه تشخينگ و نوراکتودرمال اولیووی یچگونه تومورها

 نگیووی یخانواده یتومورها یهاعالئم و نشانه

شخ  شناسا  یووی یخانواده ی)تومورها EFTص یت شانه  یینگ( با  ست در ا  ییهاعال م و ن افت شود، آغاز  ی یمارین بیکه ممکن ا

افتد. درد ممکن استتت بر اثر یماران اتفاق میب %85حدود  ی، درد استتتخوان استتت که برا EFTن عالمت یترعیگردد. شتتایم

سترش تومور به ز  شاننده « ستئوم ویور»ر یگ شد    ی)بافت وو ستخوان( با ستخوان    یا ستن ا شک ضع   یا از  سط تومور  شده  یکه تو ف 

جاد یا توده ای یک برآمدگینگ بافت نرم، یووی یباً تمام تومورهاینگ استتتخوان و تقریووی یتومورها %60گردد.  یاستتت، ناشتت 

 کنند.  یم

ز ممکن استتت دچار تب شتتود. از آن یکودک ن یرستتد و گاهیم موارد، تومور استتتخوان در لمس، گرم و نرم به نظر %30حدود 

شانه  ییجا شده، در توده  یهاکه عال م و ن ضرب د یعیطب یهاذکر  ستخوان هم د  یهاها و عفونتیدگی،    یشود، گاه یده میا

شخ  سان ن  EFTص یت شرا ین که ایست. تنها بعد از ا یآ شود    یط بین  سرعت برطرف ن سط آنت یمار به  ابد،  یهبود نک بیوتیبیا تو

شخ  ضرب یص یت سرطان، مدنظر قرار م   یا عفونت، زیساده   یدگیدک  سؤال رفته و  سترش تومور، امکان    یگیر  صورت گ رد. در 

ستگ    ساس خ شد، گاه ید. اگر تومور نزدیکاهش وزن در فرد به وجود آ یا حتیمفرط  یدارد اح ضعف     یک نخاش با ست  ممکن ا

 د.  یتر به وزشک اطالش دهعیا هرچه سرها رن نشانهیدهد. ا یرو یا فلجی یحرکت

 یربرداریمطالعات تصو



و استتکن  (MRI) یستتیمغناط یربرداری، تصتتو(CT) یوتریکامپ ی، توموگرافX یمانند اشتتعه یربرداریشتتات تصتتو یآزما

تند. به س یشات دردناک ن ین آزمایکنند. ایگر بدن کمک میبودن توده و گسترش آن به نقاط د  ین سرطان یید در تعیونوکلئیراد

بماند تا وزشتتتکان  یحرکت باقید بیونوکلئیو استتتکن راد CT ،MRIان یدر جر یمدت زمان طوالن ید برایهر حال، کودک با

 بخش داشته باشند.  ا آرامیاز به مسکن یش نیتر ممکن است در طول آزماکوچک یهاند. بچهیه نمایته یر واضحیبتوانند تصو

شعه  شک با توجه به عال : X یا شانه اگر وز ستور عکس      م و ن شود د شکوک  ستخوان م شعه   یبردارها به تومور ا را خواهد  Xبا ا

 یرندهینگ در برگیوویص سرطان استخوان خواهند بود و اغلب به تومور   ین روش قادر به تشخ یها معموالً با است یولوژیداد. راد

شکوک م    ستخوان م صورت   یا شود یینگ تأیوویکه وجود، تومور  یشوند. در  س  د  س    یعک سه  شته م یهم از قف شود تا   ینه بردا

سترش ا  شود به    هیبه ر یمارین بیاحتمال گ شخص  سرطان و  یاطم یاز خواهد بود، برایز نین یبردارک نمونهیها م نان از وجود 

صم  سرطان موردنظر تومور  ین مورد که آیدر ا یریگمیت ست  یوویا  شکل  یگریا نوش دینگ ا بل از طلبد. قیرا م یترکه درمان م

آن صورت  یق تومور و گسترش احتمالین اندازه و محل دقییتع یز براین یگرید یربرداریتصو یهااستخوان، روش یبردارنمونه

 افتد.  یق میبه تعو یووسیتا بعد از ب یربرداریمطالعات تصو یرد. اگر توده تنها در بافت نرم باشد، گاهیوذیم

سکن توموگراف  ات بدن را به ی، جز X یاشتتعه یریاستتت که با بکارگ یابزار (CT)استتکن  یتیستت :(CT) یوتريکامپ یا

صو  شعه   یر میت شد. با گردش ا صاو X یک صاو یوتر ایک کامپیشود و  یه میته یار چندگانهی، در اطراف بدن، ت ر را با هم  ین ت

به  یخاصتت یق مادهیتومور به دستتت آورد. تزرق یدق ین محل و اندازهییتع یبا مقاطع متقاطع برا یریکند تا تصتتویب میترک

صاو ی، با اCTد قبل از یدرون ور ضح یجاد ت شکم و   CTک یسازد.  یان مین تومور و بافت نرمال را بهتر نمای، افتراق بیترر وا از 

 رود.  یو کبد به کار م یها، غدد لنفاوهیبه ر EFTن متاستاز ییتع یز براینه نیس

ساخت  یرا برا یقو یهایسیو مغناط ییوی، امواج رادX یاشعه یبه جا MRIاسکن  :(MRI) یسير رزونانس مغناطیتصو

کار م  یتصتتتاو به  فت  یر  با جذب م  ییویامواج راد یبدن انرژ  یها برد.  ند، ا یرا  طابق الگو  ین انرژیکن فت و      ییم با که از نوش 

صوص آن، تأث  ییهایماریب سپس  یرد، آزاد میوذیر میمخ شده از بافت   ییویامواج راد یالگو وتریک کامپیگردد.  سب  ها را به ک

صو  سبت به   MRIکند. یل میق تبدیات دقیبا جز  یریت سکن جز   CTن ضله، چرب   یشتر یات بیا ستخوان، ع و  یاز مغز درون ا

 د است. یگر مفید یهان گسترش سرطان به بافتییها را فراهم آورده و در تعبافت همبند اطراف استخوان

 :یگراف ینتيا سید يکلئونویاسکن راد

ها به کار  ا گستتترش تومور بافت نرم به استتتخوانیگر و ید یهاص گستتترش تومور استتتخوان به استتتخوانین روش در تشتتخیا

ستخوان که از   یقه، مناطقیدارد و در عرض چند دقیافت میو را دریواکتیراد یاز ماده یمار دوزیب که بین ترتیرود. به ایم از ا

EFT   ستاز ستفاده از دورب     ین ماده را جذب میاند، اافتهیمتا شکان با ا سپس وز ص       یهانیکنند.  شعات خا شع ساس به ت ،  یح

د است که  یونوکلئیاسکن راد  ینوع (TTC 99m MDP)فسفات  یلن دیمت 99وم یرند. تکنس یگیت استخوان را اندازه م یفعال

 رود.  یار مبه ک EFTاستخوان از  یبردن به متاستازها یو یاغلب اوقات برا

 ج:یرا یشات خونیآزما

شکار م  یعیرطبینکات غ (CBC)ش کامل خون یآزما انگر  یتواند بیم یعیرطبیش خون غیک آزمایسازد.  یموجود در خون را آ

شد. برا     ستخوان با ستاز به مغز ا سطح آنز ییتع یمتا ش خون الزم یز انجام آزماین (LDH)« دروژنازیالکتات و ه»به نام  یمین 

 دارد.   یفیضع یش آگهیدر ارتباط بوده و و EFTسرم با متاستاز  LDHش سطح یزااست. اف

 از تومور: یوپسيب



صو  سرطان را به طور قو  یربرداریاگرچه مطالعات ت سازند، انجام ب  یقادرند وجود  س یمطرح  شتن بافت از تومور برا  یوو  ی)بردا

رود. اگر تومور، استخوان را  یر انواش سرطان به شمار م  یاز سا  EFTز تنها راه افتراق یص و نیتشخ  ینانیشگاه( تنها راه اطم یآزما

شد، انجام ب  س یدر بر گرفته با شک مجرب اهم    یوو سط وز سزا یتو صم  ییت ب ک و مکان یح در مورد تکنیصح  یریگمیدارد. ت

   در طول درمان را کاهش دهد. یبعد یهایاز به جراحیکرده و ن یریجلوگ یتواند از عوارض آتیم یووسیب

که کودک  یباشد، جراح قادر است در حال یگرفتن نمونه از تومور وجود دارد. اگر تومور کوچک و در محل خوب ین راه برایچند

  (Excisional Biopsy)« ژنالیاکس  یووس یب»ن روش اغلب یاست، تومور را به طور کامل خارج کند. ا  یعموم یهوش یتحت ب

شد   یده مینام سان  ا یشود. اگر تومور بزرگ با سمت  یب ینتوان آن را به آ ست ق ش یاز آنرا ب یرون آورد، ممکن ا س ید )بیرون ک  یوو

را توستتط  یکوچک یا نمونهیاز تومور انجام دهد،  یدن قستتمتین عمل را با باز کردن ووستتت و بریتواند ایژنال(. جراح مینستتیا

س یب» سازد.     ی)وارد کردن « یسوزن  یوو ست به داخل تومور( خارج  سوزن از وو صورت انجام جراح  ک  از مراکز  یکیدر  یدر 

ک ی یه شده برا یکه به کار رود، بافت ته یدارد. هر روش یبرم یمطالعات بعد یبرا یشتر یجراح بافت ب یسرطان کودکان، گاه 

 تخصص دارد.( یشگاهیآزما یهاق تستیها از طریماریص بیکه در تشخ یشود، )وزشکیست فرستاده میواتولوژ

 تومور: ینمونه یش و بررسیآزما

د کرده  ین روش وجود سرطان را تا یرد. ایگیقرار م یست مورد بررسیکروسکوپ توسط واتولوژیر میز یووس یب یهانمونه یهمه

ها  مشابه سلول   یهایژگیاز و یاری، بس EFT یهاکه سلول  ییکند. از آنجایز مشخص م یو در اکثر موارد، نوش مخصوص آن را ن 

شند، مطالعات د یانواش لنفوما( دارا م یوسارکوما و بعض  یکودکان )نوروبالستوما، رابدوم  یاهر سرطان یرا در سا  ز مانند  ین یگریبا

 رد. یگیاغلب صورت م (PCR)مراز یول یرهیا واکنش زنجیک یتوژنتی، سیستریستوکمیمونوهیا

  یشتتگاهیآزما یهایبادیتحت آنته شتتده، یته یاز نمونه یبخشتت (:ییايميش  – یبافت – یمنی)ا یستر يستوکم يمونوهیا

شتتود را مشتتخص کنند. مواد یافت نمیر انواش ستترطان یوجود دارند، اما در ستتا EFTرا که در  یرد تا مواردیگیقرار م یخاصتت

شخص   یکروسکوپ به آسان  یر میر رنگ داده و زیین مواد، تغیا یحاو یهاشوند تا سلول  یها( اضافه م )رنگ یگرید ییایمیش  م

 گردند.  

 یهاسلول یهاکروموزوم یح داده شد، بررسیتوض« کنند؟یجاد میرا ا EFT یچه عوامل»طور که در بخش همان ك:يتوژنتيس

EFT سمت  یعنی ییسازد. جابجا یها را معلوم مییجابجا شده و به کروموزوم د    یاز  یق سته  شک صال   یگریک کروموزوم  ابد.  یات

 یهادر ستتلول یهم گاه 21و  22 یهان کروموزومیب ییدارند. جابجا 11و  12 یهان کروموزومیب ییجابجا EFT یهاستتلول

EFT ن موارد ین مشاهدات اغلب در افتراق بیدهد. ایم یروEFT اند.  کمک کننده یسرطان یهار انواش سلولیو سا 

سخه یپل یرهيواکنش زنج سا    یگریش، روش دین آزمایا :(RTPCR)معکوس  یبردارمراز با ن شنا   یهاییبجاجا ییدر 

 یهیبر تجز RTPCRک، یتوژنتیکروستتکوپ همانند روش ستت یاستتتفاده از م یباشتتد. به جایم EFT یهاموجود در ستتلول

ک یتوژنتینسبت به روش س   RTPCRه دارد. یرد، تکیوذیر میتأث یی( که از جابجاDNAوابسته به   یا)ماده RNA ییایمیش 

 برخوردار است. یشتریت بی، از حساسEFT یهاها در سلولییص جابجایدر تشخ

س يب ستخوان:  یوپ ستخوان، ب   ییدر تع یشگاه ین روش آزمایبهتر مغز ا سترش تومور به مغز ا س ین گ سپ  یوو س یو آ ون مغز یرا

ست که هم   ستخوان ا س یشود. در ب یانجام م EFTشه در کودکان مبتال به  یا سوزن بزرگ   یوو ستخوان،  جدا کردن  یبرا یمغز ا

ون مغز یراستتیرود. در آستتپینچ عرض( به کار میشتتانزدهم اکینچ طول و یدوم اکیاز استتتخوان )با حدود  یااستتتوانه یقطعه

سوزن   ستخوان، از  سرنگ برا یتر و نازک یا ستفاده م  یهاسلول  یساز خارج یک  ن یشود. ا یمغز )بافت نرم درون حفرات مغز( ا

 رند.  یگیقرار م یورد بررسم EFT یهاافتن سلولی یست برایها توسط واتولوژنمونه



 است؟ ینگ به چه صورتیووی یخانواده یتومورها یبنددرجه

 یکنندهنیین تعیترمهم یبندبرد. درجه یزان گسترش سرطان ویتوان به میاست که از آن م یندیفرا (Staging) یبنددرجه

 داردودو درجه  EFTن عامل در انتخاب درمان است. یترماران و مهمیب یآگهشیو

 افته(یک )انتشار یزه( و متاستاتی)لوکال یا موضعیمحدود 

اطراف مانند عضتتله، تاندون و ... را در بر  یهاز بافتین یرا که از آن منشتتأ گرفته باشتتد و گاه یزه، بافتیلوکال :EFTزه يلوکال

،  X ،CT ،MRI یاز جمله اشتتعه) یربرداریشتتود که در مطالعات تصتتویزه در نظر گرفته میلوکان ی، زمانEFTک یرد. یگیم

که مطالعات   یدر صتتورت یر اعضتتاء گزارش نشتتود. به هر حال، حتی( گستتترش دور دستتت به ستتا یاهستتته یاستتکن وزشتتک

صو  ستاز  یربرداریت شان ندهند، ا  یمتا ستاز دارند، )مناطق کوچک یماران میشود که ب ین طور فرض میرا ن سترش   یکرومتا از گ

 اند(.کروسکوپ قابل مشاهدهیر میز یبافت یهانهنمو یسرطان که تنها با بررس

ا  یها هیابد، مانند گسترش به رییگر بدن گسترش مید یهااش به قسمتهینگ، از محل اولیوویک تومور ی :EFTك يمتاستات

ستخوان یسا  شأ اول  ییهار ا ستق  یهیکه با من ش  ییهاندارندو از جمله بافت یمیتومور، ارتباط م ستاز   EFTز وش کمتر ایکه با  متا

 و مغز را نام برد.   یتوان کبد، غدد لنفاویرند، میوذیم

 شوند؟ینگ درمان میووی یخانواده یچگونه تومورها

 درمان

ن، عوارض یباشتتد. عالوه بر ا یاند، ماز بدن که مبتال شتتده  ییهامار و حفظ حداکثر عملکرد قستتمت یب یاهداف درمان، بهبود

ن یاز است. جراحان، متخصصیک گروه چند منظوره موردنین اهداف یدن به ایرس ید به حداقل برسد. برایمدت درمان بایطوالن

س   شنا ص   یتومور ص ص    ست یتومور، واتولوژ ین ورتودرمانیکودکان، متخ ص شکان و متخ د با هم در فراهم  یبا ین بازتوانیها، روان وز

شند. ا کودکان و نوجوانان  یبرا یت زندگیفین درمان و کیکردن بهتر ضو   ین موارد در یبکو سرطان کودکان که ع از  یک مرکز 

 شده است.  ین نحو، گردآوریکودکان است، به بهتر یگروه تومورشناس

شتتود، تحت درمان یده مینامه( نام)موافقت« وروتکل»که  یالمللنیب یدرمان ی، براستتاس راهنماEFTماران مبتال به یشتتتر بیب

سارکوما درون خانواده  یووی یها، مطالعهن آنیتراز موفق یکیرند. یگیقرار م ست. ب  (IESS)نگ  شرفت در درمان  ین ویشتر یا

سارکوما و تومورها یووی ساس نتا  (PNET)ه ینورواکتودرمال اول ینگ  صل از ا یبرا شده    یگذارهی، واینیبال یهان آزمونیج حا

 است. 

م  ی، بدخیووستتیکه در ب یدارند. به ندرت هنگامیافت میررا د ی، درمان مشتتابهPNETنگ ستتارکوما و یوویماران مبتال به یب

که   ییگردد. از آن جا یا نقص در عملکرد خارج م ی  یچ بدشتتتکل یجاد ه ید شتتتود، تومور به طور کامل، بدون ا    ی بودن تومور، تا  

در  ییچند دارو یدرمانیمیها، ش حساس هستند، درمان معمول آن   یو ورتودرمان یدرمانیمینگ به ش یووی یخانواده یتومورها

ستتر یم یشتتود. اگر جراحیم یریگی، ویق برداشتتت جراحیمجدد از طر یابیاول استتت که در صتتورت امکان، با ارز یهفته 9-6

 دهد.  یل میرا تشک یانتخاب مؤثر بعد یمانده باشد، ورتودرمان یاز آن باق یتومور مقدار یا در حواشینباشد 

اگر در مطالعات   یابد. حتییماه کامل ادامه م 6-9مجدداً آغاز و به مدت  یماندریمی، شتتیبعد از حاصتتل شتتدن کنترل موضتتع

 کنترل متاستاز الزم است.  یبرا یدرمانیمیده شود، شید یماریاز ب یعالمت یربرداریتصو

سمت  یماریاگر ب ش      ید یهاکودک، به ق شد، معموالً  شده با شر  ستاز  رد. اگر متیگیصورت م  یتریقو یدرمانیمیگر بدن منت ا

 یریمناطق شتتناخته شتتده با درگ یه و تمامیتومور اول یکوچک باشتتد، ممکن استتت برداشتتت جراح  یهیمحدود به چند ناح

 ، قابل انجام باشد.  یدرمانیمیهفته ش 6-9متاستاز، بعد از 



به طور  یها گاههیرک از جمله یمتاستتتات یشتتناخته شتتده یهامکان یتنها، برا یا ورتودرمانی یورتودرمان یبه اضتتافه یجراح

 شود.  یهفته انجام م 6-8 یبرا یدرمانیمی، شیرد. بعد از کنترل موضعیگیصورت م یانتخاب

 و وزشکان است. یت ورستاران، کارکنان اجتماعیازمند حمایدر طول درمان و بعد از آن، کودک ن

 یجراح

جاد شتتتده یرات اییکدام براستتتاس محل تومور و تغنگ وجود دارد. انتخاب هر یوویو  PNET یبرا یند جراحین نوش فرآیچند

سط جراح  ضو مبتال م  یتو س   یدر عملکرد ع شد. ب ض  یرندهیدربرگ یاز تومورها یاریبا ستخوان  یبافت نرم و بع را که  ییهااز ا

شتتتر یب یرندهیر موارد، از جمله انواش دربرگی، خارج نمود. ستتاییر شتتکل و عدم کارآییچ تغیتوان بدون هیستتتند، مین یضتترور

نگ دست و وا  یووی یش، تومورهایها وب اندام، به طور کامل خارج کرد. سال یتوان بدون آس یها و واها را نمدست  یهااستخوان 

ضو درمان م  سمت ین روش، میاند که با ااندام قابل انجام یهنگهدارند یهایکردند. امروزه جراحیرا اغلب با قطع ع   ییهاتوان ق

ستخوان را بر  شت و ا از ا سا ین بافت را با ویدا ستخوان یوند از  ستخوان یها ر ا صل فلز ا وروتز )ا ست ی یها و مفا ن یگزی( جایکیا وال

ض    یک وروتز را به جایتوان یم یکرد. گاه ستخوان قرار داد. بع سب      یمواقع کودک تا زمان یتمام ا ضو مبتال عملکرد منا که ع

 از دارد.  ین یها ورتودرمانو ماه یجراح 2ش از یخود را به دست آورد، به ب

شان مشکل است    نیگزیرا که جا ییهارا تومور، استخوان یستند، ز یاندام ن ینگهدارنده یهایکودکان قادر به تحمل جراح یبعض 

صل   یو  صاب ا س  یو عروق خون یا اع شد یرا که بدون آ ضو قادر به خارج کردن ن یب  ن کودکان  یسازد. ا یر میستند، درگ ید به ع

 رند.  یگیقرار م ی، تحت ورتودرمانیجراح یبه جامعموالً 

اتصال به قسمت    یتوان برایک وروتز را میباشد و  یزانو است، قابل برداشت م   یرندهیوا( را که در برگ ی)استخوان باال « فمور»

که  یین جاتر استتتت. از آوا مشتتتکل یقستتتمت تحتان ین استتتتخوان و زانو کرد. خارج کردن و بازستتتازین ایگزیوا جا یتحتان

 تر است.اندام مناسب ینگهدار یجراح یندارد، برا یازیبازو( به تحمل وزن بدن ن ی)استخوان فوقان« هومروس»

سال  شکان فکر نم یدیمد یهادر  س     « سیولو»کردند که ی، وز شد. ب ساخت مجدد با ستخوان لگن( قابل  ستخوان  یاری)ا  یهااز ا

نه، جراح اغلب یس ینگ قفسهیوویمبتال به تومور  یهاخواهند بود. در بچه یزسازنگ قابل بایووی یتومورها یلگن بعد از جراح

نه به  یس یبستن نقص قفسه یکه برا یها سپس با مواد مصنوعن دندهیز خارج سازد. ایدنده را ن 3ک تا یر و یدرگ یهید ناحیبا

سترش  هیگردند. اگر تومور کودک به رین میگزیروند، جایکار م سه  ابد،یها گ ه را یر یتوان باز کرده و تومورهاینه را میس  یقف

 ز ضرورت دارد. ینه نیس یقفسه ی، ورتودرمانین کودکانیشود. اغلب در چنیده مینام« یتوراکوتوم» ین جراحیخارج نمود. ا

شامل ترم یمدت و درازمدت جراحکوتاه یعوارض جانب ضع ی،  شد. از آن یف جراحت و عفونت میم  ش  ییجابا و  یدرمانیمیکه 

ابد.   ی یش مین عوارض و مشتتتکالت افزایم زخم باشتتتند، ا یدر ترم یتوانند مانع یم یکار رفته قبل و بعد از جراح   به یورتودرمان

ممکن،  یجهین نتیدست آوردن بهتربه یاز دارند. وزشکان اغلب براین یوتراویزیو ف یبه بازتوان یماران بعد از جراحیاز ب یاریبس

 رند.یگینظر مه شدت تحتماران را بیب

 یدرمانیميش

ان خون ین داروها وارد جریشتتود. ایق دهان داده مید و به ندرت از طریور  قیاز طر یدرمانیمی، شتتEFTدر کودک مبتال به 

سند. ا ینقاط بدن م یشده و به همه  ضع  EFTن درمان در کودکان مبتال به یر ستات ی یمو ستفاده قرار م یا متا .  ردیگیک مورد ا

ص متاستتتاز در ی، با عدم تشتتخیموضتتع EFTح داده شتتد، ینگ توضتتیووی یخانواده یتومورها یبندگونه که در درجههمان

ها باشتتند آنیم ییکرومتاستتتازهایم ی، دارایموضتتع EFTان به یشتتود. به هر حال، مبتالید مییتأ یربرداریمطالعات تصتتو

ستند که با ا کوچک شوند یها دن روشیتر از آن ه ش ی. اگر اده  سعه    یرند، ایقرار نگ یدرمانیمین کودکان تحت  ستازها تو ن متا

ضدسرطان در درمان کودکان مبتال    یدرمانیمیش  یاز چند دارو یبیگردند. ترکیل میتبد یص یقابل تشخ  یافته و به تومورهای



ستفاده قرار م  PENTنگ و یووی یبه تومورها سارکوما  یووی یمطالعه ینیبال یهااز آزمون یبات مؤثرتریرد. ترکیگیمورد ا نگ 

«  نیدوکسوروب »، «نیست یکرنیو»ن گروه شامل  یشوند. اول یهفته داده م 3-4هر  یبات انتخابیاند که به عنوان ترکحاصل شده  

سفام یس »ن( و یس یامای)آدر س « دیکلوف سان( م ی) شد. بعد از آن که کودک از عوارض جانب ینوک  افت، انواشین داروها بهبود یا یبا

-4یهاروند که در دورهیز به کار مین« Etoposide(UP-16د )یاتوووسا »و « I Fosfamideد یفسفام یا»از داروها،  یگرید

داده   یا دوز باالترین داروها یافته باشتتد، همیگستتترش  PNETا ینگ ستتارکوما یوویشتتوند، اگر یبار تکرار م 4-5، یاهفته 3

 شوند.یم

شخ  یمدت کوتاه س  یکردن ، داخلEFTص یبعد از ت ستر س یگردد. ایشنهاد م ید، ویبه ور یک ابزار د س ین و کودک  ینهیله در 

  یستم عروق یافته است و ورود داروها به س  یل ی( تشک ییبزرگ )کانترها یهاشود، که از لوله یران قرار داده م یا احتماالً کشاله ی

ار یرا با درد بس یدرمانیمیاز ش یطین ابزار شرایسازد. ایر میوذکه الزم باشد، امکان ید هر زمانیرا بدون واردکردن سوزن به ور 

 گردد.یاست، وارد م یعموم یهوشیکه کودک تحت ب یمذبور، زمان یلهیآورد. وسیکودک فراهم م یبرا یکمتر

 یرسانند. داروهایب میهم آس یعیطب یهااز سلول یبرند اما به بعضین میرا از ب یسرطان یها، سلولیضدسرطان ین داورهایا

نستتبت به  یستترطان یهاکه ستتلول ییکنند از آن جایها حمله مچندگانه دارند، به ستتلول یکه خواص درمان یدرمانیمیشتت

شوند. در  ید واقع مین داروها اغلب مفیند، اینمایرشدن م یاز عمرشان را صرف تکث   یشتر ی، زمان بیعیطب یهابافت یهاسلول 

ع یار سر یز بس یها ندهان و روده یمخاط یهامغز و استخوان و سلول   یهامانند؛ سلول  یعیطب یهان بافتیاز ا یهرصورت، بعض  

 رند.یگیقرار م یدرمانیمیش یر عوارض جانبیتحت تأث یشتریها با شدت بن بافتیکنند. ایرشد م

ش      ینظر مبه ساالن از  سبت به بزرگ سد که کودکان ن شدت عوارض جانب برند. در یم یشتر یسود ب  یدرمانیمیر در آنان  یواقع 

سر  شکان م ین دلیابند. به همییتر هم بهبود معیکمتر بوده و  ش  یباالتر یتوانند دوزهایل وز را با عوارض کمتر  یدرمانیمیاز 

 ن بردن تومور به کار برند.یاز ب یبرا

ن ین داروها دارد. ایاستتتفاده از ازان مصتترف و طول مدت ی، میمصتترف یبه نوش دارو یو عوارض آن، بستتتگ یدرمانیمینوش شتت

شتها و ر       ستفراغ، کاهش ا شامل تهوش و ا ست  ش   یعوارض ممکن ا شند.   یکار رفته در تومورهابه یدرمانیمیزش موقت موها با

زان یها )مربوط به کاهش مگلو و دهان(. کاهش مقاومت در برابر عفونت ی، باعث التهاب مخاط دهان )دردهاPNETنگ و یووی

ش یدگیاز بر یزید خون(، خطر خونریسف  یهاگلبول سته به کاهش م  یهایدگیها و خرا ستگ زان والکتیکوچک )واب  یها( و خ

 گردد.یز میقرمز خون( ن یهازان گلبولی)کاهش م یاز آنم یناش

صتتدمه به  جاد کرده و بایا یقا دگ یدر دوره یراتییب برستتانند، تغیقادرند به مثانه آستت« دیفستتفام یا»و « دیکلوفستتفایستت»

تواند به یم«  Doxorubicinن، یست یدوکستوروب »گردند. یدمثل( میتول یی)عدم توانا ییجاد نازایها باعث اضته یها و بتخمدان

س  ش یب وارد کند. ایقلب آ سرطان خطرناک یدرمانیمین احتمال وجود دارد که  د که یجاد نماید خون ایسف  یهارار گلبول ی، 

 ستند.یع نین عوارض شایشود. خوشبختانه ایده مینام« (AML)حاد  یدیلو یم یلوسم»

بکاهد.   یادیزان بروز آن تا حد زیا از مید و ینما یریتواند از تهوش و استتتفراغ جلوگیم یدرمانیمیداروها با شتت یبعضتت یهمراه

صرف داروها با مقاد  سنا  »به نام  یگرید یز همراه با دارویعات و نیر فراوان مایم س « (MESNA)م س قادر ا به مثانه  بیت از آ

ک تست قلب در طول درمان ین و انجام یسیدوکسوروب یشده هینکردن در دوز توصتوان با افراطیز میبکاهد. صدمه به قلب را ن

سوروب     ین آزمایشود، کاهش داد. اگر در ا یده مینام« یوگرافیاکوکارد»که  شکار گردد، دوک سارت آ ن را قطع یس یش، عال م خ

ص  یم. داروهایکنین آن میگزیرا جا یگرید یکرده و دارو صرف هم ین یخا سوروب زمان آنز وجود دارند که با م ن، یس یها با دوک

  یمار از عوارض جانب  یمغزاستتتتخوان ب یقادرند بهبود  « عوامل رشتتتد »ش داد. یب را افزای توان مقاومت قلب در برابر آستتت   یم

 ش دهند.یها را افزاونتده و مقاومت کودک در برابر عفیرا سرعت بخش یدرمانیمیش



 یطيمحخون یناديب یهاوند سلوليپ

ستخوان، بافت نرم درون حفره  سلول    یهامغزا ست که  ستخوان ا سلول قرمز خون، والکت یهاا سازد.   یدخون را میسف  یهاها و 

باشند که با   یم یمنیستم ا یاز س  ید، قسمت یسف  یهارسانند. گلبول یبدن م یهاقسمت  یژن را به همهیقرمز، اکس  یهاگلبول

 یشوند، ضرور  یجاد میها ایدگیکوچک بر اثر بر یکه در عروق خون ییهابستن گودال  یها براکنند. والکتیها مبارزه میماریب

 هستند.

سلول یزنیتما یخون یهاسلول  ستخوان ط  یده می( نامیاشه یر یهاافته ) سپس   یز و بالغ میتما یمراحل یشوند. در مغز ا شوند، 

س   مغز ستخوان را ترک کرده و وارد  سلول    یدرمانیمیش  یشتر داروها یگردند. بیان خون میستم جر یا صاً  صو شد   یها، مخ با ر

شوند،  یم میبه سرعت رشد کرده و تقس یسرطان یهاز همانند سلولیمغزاستخوان ن یاشهیر یهابرند. سلولین میع را از بیسر

ران سازد.  یبا شدت باال قادر است مغزاستخوان را به طور کامل و    یدرمانیمیند. ش ار حساس هست  یبس  یدرمانیمین به ش یبنابرا

که تحت  EFTن مشتتتکل، کودک مبتال به یحل ا یابند. برایتوانند تکامل ید نمیجد یخون یهابدون مغزاستتتتخوان، ستتتلول

 دا کند.یو (PBSC) یطیحمخون یاشهیر یهاوند سلولیاز به ویقرار دارد. ممکن است ن یتریقو یدرمانیمیش

 PBSCاستتت.  یبعد یاستتتفاده یخون خود کودک برا یکنندهدیتول یادیبن یهاستتلول یآوروند، جمعین وین قدم در ایاول

گرداند(،  یان خون کودک باز میبالغ را به جر یخون یهارا جدا کرده و سلول یاشهیر یهاکه سلول یندی)فرا« سیآفرز»توسط 

 گردند.یوند، منجمد میمغز، تا زمان و یاشهیر یهاا سلولی PBSCسپس شود. یبرداشت م

کامل   یوندیوشیو یهاستتلول یکه معالجه یرد. هنگامیگیبا شتتدت باال قرار م یدرمانیمین مرحله، کودک تحت شتتیبعد از ا

شابه انتقال خون معمول  یندیفرا یمار را از انجماد خارج کرده و طیب PBSCشد،   ست،  یکه م گردانند.  یمجدداً به بدن باز م ا

سلول یا ستخوان  یادیبن یهان  شروش به تول  6تا  4شوند و بعد از  یها موارد حفرات درون ا سلول یهفته  د و یجد یخون یهاد 

زا قرار یماریر عوامل بیها و ستتاروسیها، ویبا باکتر عفونت یباز گردد، کودک در معرض خطر باال یعیستتالم خون به حد طب

  یهاکنندههیمثال، ممکن استتت تهو یرد. برایگیاز عفونت صتتورت م یریجلوگ یبرا یتیحما یهان منظور، مراقبتیرد. به ادا

ش یکنندگان، نرود و مالقاتیبه کار م ییهوا شند. برا    یهادن لباسیاز به وو شته با به  ی، گاهیزیکاهش خطر خونر یمحافظ دا

 ابد.یها ادامه ماه یارد، الزم است انتقال والکت برامو یگردد. در بعضیق میکودک والکت تزر

 یپرتودرمان

سلول   یاز ورتوها با قدرت باال برا یدر ورتودرمان شتن  ستفاده م  یسرطان  یهاک ، ورتوها  یبا ورتوافکن خارج یشود. ورتودرمان یا

نگ مورد استتتتفاده قرار   یوویدرمان تومور   یاغلب برا  ین نوش ورتودرمان یستتتازد. ایستتترطان متمرکز م  یرون بدن رو یرا از ب

اکثر کودکان مبتال به تومور  یاند که امکان بهبودد کردهییتأ ینیبال یهاشتتود، آزمونیح داده میگونه که توضتترند. همانیگیم

 دهد.ینگ سارکوما واسخ میوویمشابه  یز به درمانین PNETوجود دارد و  یدرمانیمیو ش ینگ با ورتودرمانیووی

باشد. اگر کودک رشدش کامل شده باشد، عوارض یها مدر کودکان، دخالت آن در رشد استخوان یورتودرمان یجد یامدهایو از

رشد نخواهند کرد.    یها به دنبال تابش ورتو، به خوباز استخوان  یتر، بعض خواهد بود که فرد کوچک یبه همان شدت  یورتودرمان

  یباعث رشد ناهماهنگ و بعض   یصورت گاه  یهااستخوان  یگر باشد، ورتودرمان ید یاز واتر ک وا ممکن است کوتاه یمثال،  یبرا

 گردد.یناجور م یهار شکلییتغ

شد، ورتودرمان  س    یاگر تومور در لگن با ست آ که کودک  یزمان ید. حتیجاد نمایا ردوده ایدر مثانه  یمدت جدیب طوالنیقادر ا

گر یت در حرکت مفاصل گردد. از د ینامناسب سبب محدود   یهاجاد بافتیتواند با ایم یطور کامل رشد کرده باشد، ورتودرمان  به

از بدن که تحت تابش ورتو قرار گرفته استتت،  ییه هستتتند که ممکن اس در جایثانو یها، ستترطانیورتودرمان یمشتتکالت جد

 یگر 60باالتر از  یشتر است. دوزها  یه بیثانواند که هر چه دوز ورتو باالتر باشد، احتال سرطان   جاد شوند. مطالعات نشان داده  یا



(Gray   با بروز سرطان ثانو )به مغز معموالً در  یورتودرمان یماران، همراه است. عوارض جانب یب %20ه در یواحد تابش ورتو است

شد    2ا ی 1 شکالت     یسال بعد از درمان،  سردرد و م شامل  شد. مطالعات با یافت میدر فکرکردن و در یدتر بوده و  شان  ینیلبا  ن

شته به کمتر از آن یتوانند با ورتویم EFTاند که کودکان مبتال به داده ن یرند، ایگیرفت، تحت درمان قرار میکار مچه در گذ

 کننده خواهند بود.، کمکین عوارض جانبیاز ا یامر در کاهش بعض

 (یکينيات کلي)تجرب ینيبال یهاآزمون

ن یشتتتوند و ایشتتتناخته م ینیبال یهاماران، تحت عنوان آزمونید شتتتده در بییتازه تأو  یتجرب یهادرمان یمطالعه و بررستتت

مورد مطالعه در    یها ماران وجود داشتتتته باشتتتد. درمان     یب یدبودن آن برای بر مف یلیگردد که دال یانجام م  یمطالعات زمان   

مرحله  3ن یمرحله وجود دارد، ا 3، ینیبال یهاخواهند داشتتت در آزمون یرا درو یو مؤثر ید واقعیاغلب فوا ینیبال یهاآزمون

 د قرار نداده است.ییها را مورد تأ)سازمان غذا و دارو( آن FDAاست که هنوز سازمان  یزمان

نان از یاز آن استتتت که بتوان با اطم یزانین میید و تعیجد یک داروین راه در دادن یافتن بهتریاول مطالعه،  یهدف از مرحله

شکان ب   خطر بودن، موریب ستفاده قرار داد. وز ق یرند. درمان مورد تحقیگینظر متحت یماران را با دقت از نظر عوارض جانبید ا

 ست.ین ینیبشیطور کامل قابل وماران بهیدر ب یگردد، اما عوارض جانبیم یبررس یخوببه یشگاهیو آزما یوانیدر مطالعات ح

س زان مؤثربودن درمان میدوم آزمون، م یدر مرحله  یزان خطرات احتمالیست م یبایش از آن میرد البته ویگیقرار م یورد برر

نظر قرار ق محل سرطان، به دقت تحت یدق یماران در شروش هر آزمون با بررس  یشود. ب  یاول وجود داشت بررس   یکه در مرحله

 رد.یگیقرار م یابیک مورد ارزیاز نزدز ین یجانب یواسخ به درمان، هر عارضه یماران در نحوهیرند. عالوه بر نظارت بیگیم

از  یکی یرند، برایگیمار را دربرمیها هزاران بآزمون یماران دارد. بعضتتیاز ب یادیاز به شتترکت تعداد زیستتوم آزمون ن یمرحله

 یستتهیب امکان مقاین ترتیده باشتتد(. به ایرستت FDAب یکه به تصتتو یشتتود )درمانیها از درمان استتتاندارد استتتفاده مگروه

ن گروه  یمثال، ا  ینام داردو برا« گروه کنترل»رد، یوذیکه درمان استتتتاندارد را م  یوجود خواهد آمد. گروهد بهی جد یهادرمان

ش    ست از  ستفاده کند، در حال    یدرمانیمیممکن ا ستاندارد ا ستفاده   یدرمانیمیش  یماران، از نوعیاز ب یگریکه به گروه د یا ا

 یابیمار در درمان تازه مورد ارزیب یزان بقایب، مین ترتیرد. به ایگیقرار م یق در آن مورد بررستتیمورد تحق یکنند که دارویم

رند و در صتتورت یگینظر قرار مبه دقت تحت یستتوم آزمون ازنظر عوارض جانب یماران در مرحلهیب یقرار خواهد گرفت. همه

 گردد.ی، درمان قطع میبودن عوارض جانبدیشد

 کنندویم یر طراحیواسخ به سؤاالت ز ید را برایجد یهادرمان یبررومحققان مطالعه 

 د خواهد بود؟یا درمان موردنظر مفیآ 

 گرفتند، خواهد بود؟یاست که تاکنون مورد استفاده قرار م ییهار درمانین نوش درمان بهتر از سایا یجهیا نتیآ 

 خواهد داشت؟ یرا درو ین درمان چه عوارض جانبیا 

 آن( خواهد بود؟ یشتر از مضرات آن )عوارض جانبین روش بیاد یا فوایآ 

 شود؟ید واقع میمف یمارانیدرمان مذبور در چه ب 

نده چه ینظر، در آدانند که درمان موردینم یدرستتتکننده در آزمون، بهک از افراد شتترکتیچیوجود دارد. ه یهرحال خطرات به

شده است.    ین مسا ل طراح یواسخ به ا  یخواهد داد. مطالعه برا یرو یض جانبقاً چه عواریخواهد داشت و دق  یورا در یواسخ 

خاطر هم باشند. به  توانند خطرناکین عوارض میا یمانده و گاهیها باقیروند، بعض ین میاز ب یشتر عوارض جانب یکه ب یدرحال

ش    شته با ستاندارد هم عوارض جانب  یهادرمان ید که حتیدا شت.  یدرو یا ست به ا ی، بیادیل زیبه دالخواهند دا ن یمار ممکن ا

 د خواهد بود.یش مفیبرا ینیک آزمون بالیجه برسد که ینت



حات ین مطالعه توضیات ایدارد و وزشکان و ورستاران در مورد جز  یم شما بستگیکامالض به تصم ینیک آزمون بالیشرکت در 

ضاء       دهند تایارتان قرار میرا در اخت یالزم را خواهند داد و فرم شرکت در آزمون، آن را ام صورت موافقت به  بعد از مطالعه در 

صوبه تحت عنوان  ید. ایینما ضا »ن م ضاء  یشود. حت یشناخته م « نامهتیر ضا بعد از ام شروش آزمون ن تیکردن ر د یز آزادینامه و 

ش یهر زمان که ما شرکت در آزمون مانع د ییمطالعه را ترک گو یلید و به هر دلیل با شک  یهااقبتگر مرید.  شما ممکن   یوز که 

 د، نخواهد بود.یاز داشته باشیاست ن

د  یکه با یان ستتؤاالتید. از می، ستتؤال کنیماران ستترطانی، از مددکاران بینیبال یهاشتتتر در مورد آزمونیافتن اطالعات بی یبرا

 ر اشاره کردویتوان به موارد زید میبپرس

 ست؟یهدف از مطالعه چ 

 شود؟یم ییهاچه نوش درمانموردنظر شامل  یمطالعه 

 دهد؟یرا انجام م یچه اقدمات ن درمانیا 

 وجود دارد؟ یدادید، احتمال چه رویجد یقاتین درمان تحقیا بدون ایمن، با  یماریدر مورد ب 

 دارند؟ یازات و نقاط ضعفیها چه امتن راهیتوانم انتخاب کنم و ایرا م یگرید یهاچه راه 

 دهد؟یر قرار میام را تحت تأثروزمره یدگچگونه آزمون موردنظر، زن 

 ن عوارض قابل کنترل هستند؟یا ایتوان انتظار داشت و آیرا م یچه عوارض جانب 

 ؟یچه مدت ین صورت چندبار و برایشوم؟ در ا ید بستریا بایآ 

 شوند؟یشات آزاد حساب مین آزمایا ایخواهد داشت؟ آ یمن درو یرا برا یانهین آزمون هزیا ایآ 

 د داشته باشم؟یرا با ییهاوارد شود، انتظار چه مراقبت یقات، به من زبانیتحق یجهیکه در نت یدر صورت 

 خواهد داشت؟ یرا درو یطوالن یرانهیگیو یهاشرکت در آزمون، چه نوعه مراقبت 

 ر انواش سرطان هم کاربرد دارد؟یکار رفته در مورد ساا درمان بهیآ 

 ویهاق شمارهید از طریتوانیموجود م ینیبال یهاآزمون از یستیل یهیته یشما برا

 011-2290004و  2294100

WWW.Saratan.Orgینترنتیو آدرس ا 

 د.ین انجمن تماس حاصل نما یمربوط به ا یمشاوره وزشک

 زه(ي)لوکال ینگ موضعیووی یو تومورها PNETمربوط به  ینيبال یهاآزمون

شخ ییبعد ار تأ سارکوما/ یوویص ید ت س یق بیدر کودک از طر PENTنگ  ش یوو ضر گاه یآغاز م یدرمانیمی،    یگردد. درحال حا

داده شتتد، درمان  حیگونه که تاکنون توضتتند. همانینمایم یدرمانیمیتر کردن تومور اقدام به شتتکوچک یبرا یش از جراحیو

سوروب »، «نیست یکرنیو»از  یبیمعموالً ترک سفام یس »و « نیس یدوک سفام  یا»با  یانتخاب« دیکلوف است. در  « دیاتوووسا »و « دیف

ست، دوزها   یکه اخ ینیآزمون بال ست انجام ا ستاندارد  یراً در د ساس آخر یدارو )بهتر 3از  یا (  IESSن مطالعات ین درمان برا

ماران  یاز ب ین درمان در تعداد کم  یرد. ایگیقرار م شتتتود، مورد استتتتفاده یکه اغلب داده م   یباالتر  یبرخالف درمان با دزوها   

ن نوش یندارند. ا یادیتر آن اطالعات زیجد ین درمان و عوارض جانبیش شتده استت، اما وزشتکان در مورد مؤثرتر بودن ا   یآزما

س زان زندهیدرمان م سرطان  یاریماندن را در ب ست و بهتر یافزا یدوران کودک یهااز  س ب ین راه برایش داده ا   ییهادرمان یرر

 د باشند.یرسد، مفینظر ماست که به

http://www.saratan.org/


گردد. در صتتورت یق جراحت، تکرار میت برداشتتت تومور از طرین قابلییتع یشتتات برای، آزمایدرمانیمیجلستته شتت 12بعد از 

ست.  ین یتودرماناز به وریباشد، ن  یسرطان  یهااز سلول  یتر و عارآن واضح  یهاکه لبه یشدن تومور به طورکامل، به صورت  خارج

طور کامل خارج گردد،     تر از آن باشتتتد که به    ا بزرگی بماند    یشتتتود. اگر تومور باق یماه داده م 7 یباً برا یتقر یدرمان یمیشتتت

 رود.یدرمان، به کار م یکردن و دورهکامل یز بارین یدرمانیمین، شیشود. عالوه بر ایانجام م یورتودرمان

 ك:ينگ متاستاتیووی یتومورها و PNETمربوط به  ینيآزمون بال

ن روش یبوده استتتت. چند %30تنها  PENETنگ و یوویک یانواش متاستتتتات یبرا یزان بهبودی، مIESSن مطالعات   یدر آخر

ستند.  یاکنون در حال آزما، همیدرمان ش   «  Up- Front Window»دوم  یاز آنان مرحله یکیش ه ست. که با    یدرمانیمیا

 شود.یگرفت، دنبال میصورت م یموضع EFTچه در مشابه آن یقو

(Up- Front Windowبه ا )نگ مورد استتتفاده قرار نگرفته یووی ید که قبالً در تومورهایجد یک دارویاستتت که  ین معنی

ست به  شت   یر مثبتیا تأثیم آینیرود تا ببیکار ما ستفاده دو دوز از دارو، آزما یا خیخواهد دا ت آن شات به منظور اثرا یر. بعد از ا

 شود.یمتداول داده م یدرمانیمیش یانجام گرفته و سپس داروها

  «Topotecanتوووتکان »کودکان(، شتتامل  ی)گروه تومورشتتناستت « POG»ک مربوط به یدوم مطالعات متاستتتات یمرحله

شد، دارو یم شته   یدیجد یبا شدن ر سلول DNA یهاکه با دخالت در باز شد را به  یها،  برد.  ین میاز ب یطور مؤثرتردر حال ر

شتتتامل    یگر درمان یر. روش دیا خی د خواهد بود  ی نگ مف یووین روش در درمان تومور  یا ای برد که آ  یتوان وین مطالعه م  یبا ا 

استفاده   یبرا ین مرکز سرطان ین درمان در چندیاست که ا  یطیمحخون یادیبن یهاوند سلول ید و ویار شد یبس  یدرمانیمیش 

 است. یک تحت بررسینگ متاستاتیوویدر تومور 

 EFTدر درمان  یاجتماع -یتوجهات )مالحظات( روان

در  EFTص یدهد. تشتتخیم یباشتتد، رویکودکان م ین زمان در زندگیترکه حستتاس ین نوجوانیدر ستتن EFTشتتتر موارد یب

سه، کار  یهاتیانجام فعال یمار برایب ییتوانا ست  یشتر یر بین تأثیدارد. ا یادیر زی، تأثیحیا تفری یمدر شدت خود را در نخ ن ین 

صلحت ا     شت. م سرطان موقع   یسال درمان خواهد دا ست که در درمان  سر یب یت خانوادگین ا قرار  یابیتر مورد ارزعیمار هرچه 

 برطرف گردد. یماریشدن بید قبل از بحرانیوجود دارد؟ با یمار، نگرانیب یرد. اگر در اعضاء خانوادهیگ

شود که  یه میباشد، توص  یخانه م س درونیدادن شغل و تدر ، انتقال به مرکز سرطان، از دست  یمالتیع، وضع یشا  یهایاز نگران

ند، یشمار آبه یتیتوانند منابع بزرگ حمایتا حد ممکن توجه داشته باشند. دوستان م یلین مدرسه به مسا ل تحصیماران سنیب

ستند که د  یماران اغلب نگران ایاما ب سئله ه ست  گران در مورد سر ین م شناخت نادر ،  یمراکز سرطان  یدارند. بعض  یطان، ترس و 

ن برنامه،  یکننده باشد. در ا تواند کمکیم ییهاتین موقعیدارند که در چن« بازگشت مجدد به مدرسه  »تحت عنوان  ییهابرنامه

ر تجربه خواهد کرد، در مایکه ب یراتییص، درمان و تغیرا در مورد تشخ یس کودک رفته و اطالعاتبه مدرسه یآموزگاران سالمت

 ز واسخ خواهند داد.یمار نیب یهایکالسگذارند و به هرگونه سؤال معلمان و همیار آنان میاخت

د با   ی ماران جد  یدهند تا ب  یب می ترت ییها برنامه   یعهده دارند، گاه   را به  EFTان به  ی از مبتال یادی که درمان تعداد ز    یمراکز

افته،  یکه حالشتتان بهبود  یگریماران دیدن بیداشتتته باشتتند د ییهاشتتده استتت، مالقات شتتان کاملکه درمان یمارانیر بیستتا

 د خواهد بود.یان جدیمبتال یبخش براامیالت

 د؟ينگ بپرسیووی یخانواده ید از پزشك فرزندانتان در مورد تومورهایرا با یچه سؤاالت

شد، ا   همان شاره  س یطور که ا سرطان کودک ت دارد که با گروه یار اهمین نکته ب صر مراقبت از  صحبت کن یح و بیتان،  د.  یورده 

سخ دهند، مهم ن   یها مآن سؤاالت وا سش   یخواهند به تمام  سد. برا به یرمعلمیشما، عوامانه و غ  یهاست که ور نمونه  ینظر بر

 دویر را مدنظر داشته باشیسؤاالت ز



 دارد؟ یکودک من چه نوش سرطان 

 ابد؟ییسترش ماش گهین سرطان از مکان اولیا ایآ 

 ست؟یآن چ یاست و معن یاسرطان در چه مرحله 

 در دسترس است؟ یانتخاب یهاچه درمان 

 ست؟ین انتخاب چید و علت ایکنیه میشما کدام را توص 

 توان انتظار داشت؟یرا در فرزند من م ییزان بقاء و توانایچه م 

 خواهند داشت؟ یورا در یشما چه عوارض و خطرات یشنهادیو یهادرمان 

 قدر است؟، امکان عود مجدد چهیدرمان یهان برنامهیبا ا 

 م؟ید انجام دهیرا با یبه شروش درمان چه اقدامات یآمادگ یبرا 

سش یعالوه بر ا سؤاالت خودتان ن ها نمونهن ور صل کن یز، اطمی، از نگارش  ست خواهان اطالعات    ید. براینان حا مثال، ممکن ا

د در مورد یا بخواهید، یریم بگیفرزندتان تصتتم یلیتحصتت ید در مورد برنامهید تا بتوانیباشتت یدرمان یهادر مورد دوره یشتتتریب

 د.ید باشند، اطالعات کسب کنیتان مفکودکان یکه ممکن است برا ینیبال یهاو آزمون یانتخاب یهاگر درمانید

 دهد؟یم ینگ چه رویووی یخانواده یبعد از درمان تومورها

از  یاریرد. بستتیگیم میها تصتتمشتتات الزم و زمان انجام آنیدر مورد آزما یگروه مراقبت از ستتالمت رانه:يگيپ شاااتیآزما

 یریگیو و یطور متناوب تحت بررسماران بعد از توقف درمان، بهیباشند. بیاز میموردن یخاص یدرمان یشات، براساس الگویآزما

ق رشد و  یدق یهایریگها اندازهیریگین ویان ایابد. در جرییش میذشت زمان افزا شات با گ ین آزمایب یزمان یقرار دارند. فاصله 

س  یبرا یشات خون یآزما شعه یگیصورت م  یعوارض جانب یبرر سا  X یرد. ا صو یو  سکن   CT ،MRI) یربرداریر مطالعات ت و ا

ستخوان( ن  ستجو  یز برایا ستاز   یج شد که ا  یدک باشود، کو ید انجام میک تومور جدیش یدایا ویعود، متا شته با ن ید انتظار دا

سکن  سال اول هر  ا  یوگرافیمانند اکوکارد یگریشات د یرد. آزمایصورت وذ  یبعد با دفعات کمتر یهاسال  یماه و در ط3ها در 

 ، ساالنه انجام شود.یدرمانیمیش یداروها یعوارض جانب یبررس یز ممکن است برایقلب ن

ا  یدرمان  ید را فوراً به وزشتتک اطالش دهد تا عوارض جانبیمار هر عالمت جدیارد که بت دیار اهمین نکته بستتیا د:یعالئم جد

 ص داده شوند.یقابل درمان هستند، زود تشخ یطور مؤثرترکه به یهود سرطان هنگام

 دست آمده است؟به PNETنگ سارکوما و یوویق و درمان يدر مورد تحق یدیجد یهاافتهیچه 

س هم (EFT)نگ یووی ینوادهخا یتومورها یق بر رویتحق شک  یاریاکنون در ب ستان ی، بیاز مراکز وز شگاه  یهامار سا  یدان ر  یو 

 ا در دست انجام است.یمراکز در سراسر دن

شخ  ش  یبرا یدیک جدیتکن ص:يت سارکوما و  یوویتر قیخص دقیت شده  ینورواکتو در حال اول ی)تومورها PENTنگ  ه( ابداش 

ژه یو یهادرمان ییدر مورد توانا یشتریتوانند اطالعات بیا میم آینیش هستند تا ببیست آزمادر د یدیجد یهایبادیاست. آنت

 خاص به دست آورد؟ یبهبود تومورها یبرا

دهند. اما  یواستتخ م یو جراح ی، ورتودرمانیدرمانیمیبه شتت PENTنگ و یوویاکثر کودکان مبتال به تومور : یدرمانیميشا 

افته الزم استتت. یا عودیک یمتاستتتاز PENTنگ و یووی یز تومورهایآمتیموفق یهاگستتترش درمان یبرا یشتتتریقات بیتحق

  یادی بن یها وند ستتتلول یبا دوز باال همراه با و    یدرمان یمیا شتتتی د ی جد  یدرمان یمیشتتت یداروها  یدوم مطالعه بر رو   یمرحله 

ص   یهاشگاه ز در دانین مرکز و نیچند یبا همکار یقاتیتحق یهادر گروه یطیمحخون ستان یو ب یشخ کودکان در حال  یهامار

 انجام است.



ض « ست؟ یچ EFT»طور که در بخش همان ك:يژنت شد، و یتو س  یهاشرفت یح داده  ها و رات موجود در ژنییدر فهم تغ یعیو

ست. ا     EFTجاد یها و اثرات آن در اکرومزوم شده ا صل  س     یاکنون بران اطالعات همیحا سا سترش ح شخ  PCRت یگ ص یدر ت

از درمان  یت بخش ین روش در هداین نحو، از ایروند و وزشکان هنوز در حال مطالعه هستند تا بتوانند به بهتر  یکار مسرطان به 

  یژن درمان یا توستتعهید یجد ید داروهایمنجر به تول EFTدر  یکیرات ژنتییتغ یق رویرود که تحقیاستتتفاده کنند. انتظار م

 ( گردد.EFT یهاده در سلولیدبیآس یهاژن ینیگزیجا یبرا DNA)درمان با 

 گر:یمنابع د

 یالمللنيب یهاها و سازمانتیسا

 ار شما قرار دهند.یرا در اخت یشتریر قادرند منابع و اطالعات بیز یهاسازمان

 رز یالتسرطان کودکان کندل یمؤسسه(Candle lighters) 

WWW. Candle lighters.Orgینترنتیو آدرس ا 

Or 

WWW. Candle.Org (Houston Area Division) 
 سرطانو یالمللنیانجمن ب 

WWW. Nci.nih.gov      And 
WWW. Cancernet.nci.nih.go 
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