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 هاي پوستيطرز تشخيص انواع توده

 سرطاني يا غير سرطاني

  

 توجه: این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  
 

زير پوست خود  هاي متعددي را در توانيد تودهگر ميانسال باشيد، به خصوص اگر كمي اضافه وزن داشته باشيد، مي       ا

دهند. پزشتتم مه ه پا از دون درد هستتتند و خي ي زياد و يا زود، تييير اندازه نميها معموالً بپيدا كنيد. اين توده

كنند. اين هاي زير ج دي از نسج چربي )ليپوما( هستند و مشك ي ايجاد نميدهد كه تودهمعاينه، به شما اطمينان مي

 ندارند.ها نياز به اقدام خاصي هم توده

شان اشكال ايجاد كند، آن وقت بايد آن را به تيغ جراح سپرد. همه اگر شما از وجود آنها ابراز ناراحتي كنيد و يا اندازه

ست پيدا مي توده شامل حال اين تعريف نمي   هايي كه در زير پو شوند چون        شوند،  سي  ضرورت دارد تا برر شوند و 

 شته باشند اما از نوع بدخيم )ليپوساركوما( باشند.  ممكن است تظاهرات شبيه چربي خوش خيم دا

سرطان  سرطان خانواده   منظور از  سج نرم،  س ول هاي ن سر بدن وجود دارند،      ها و بافتهايي از  سرتا ستند كه در  ها ه

سج چربي، بافت   صاف و غير ارادي ديواره  مانند عضالت، ن هاي دستگاه گوارش و غيره. اگر خانم   هاي همبند، عضالت 

اي را در روي باسن، ران، بازو و يا حتي كف دست احساس كرد كه بدون درد است، تهرك كافي ندارد و     اني، تودهجو

ست، مي   گذرد و يا اندازه آن بزرگزمان كوتاهي از عمر آن نمي سانتي متر ا سرطان تر از پنج  سج  تواند از نوع  هاي ن

 ها خوش خيم هستند. تودهنرم )ساركوما( باشد البته در بسياري از بيماران اين 

هاي نسج نرم، اگر اين سرطان در نسج چربي پيدا شود به آن ليپوساركوما و اگر در      ساركوما، نام عمومي براي سرطان  

گويند. گاهي اين نوع نسج عضالني باشد به آن ليوميوساركوما و اگر در نسج عضالني باشد به آن ليوميوساركوما مي          

ستخوان پيدا م   سنين نوجواني و جواني و در قسمت    يسرطان در ا ستخوان كه هنوز سخت   شود، به ويژه در  هايي از ا

 شود.نشده است، در اين صورت به آن استئوساركوما گفته مي

شناسيم اما اگر بيمار به موقع مراجعه كند و تشخيص داده شود، به خوبي قابل درمان راه پيشگيري از ساركوما را نمي

ست. ژنتيم و تييي  ساركوماها معموالًبا نمونه     ا شخيص انواع  سرطان دارند. ت رات كروموزومي نقش مهمي در اين نوع 

توان حدس زد. انجام نمونه برداري در ستترطان نستتج نرم برداري نستتجي استتت، البته مواردي را با عكا برداري مي

سرطان       ساير  ساني  ست و به آ ضروري  د، زيرا دستكاري شو ها انجام نميمست زم تجربه كافي در اين زمينه ا هاي غير 

هاي  و مؤثرترين راه درمان ساركوما )سرطان    تواند در فرآيند درمان بيمار مشكل ايجاد كند. جراحي هنوز بهترين مي

 هاي سالم برداشته شوند.نسج نرم( است و معموالً بايد ضايعه نسج نرم با حاشيه

كند، اما هر گز به جايگاه جراحي ا حدودي در درمان بيمار كمم مياخيراً داروهايي نيز به بازار عرضه شده است كه ت

دانيم. راديوتراپي )استفاده از اشعه درماني(  ترين راه درمان ساركوما مياند، بنابراين همچنان جراحي را مناسبنرسيده

نستتج نرم در همه  رود. ستترطانهاي نستتج نرم به كار ميمعتبر در حين و بعد از عمل براي موارد خاصتتي از ستترطان



سرطان      سنين پيدا مي  ست، در حالي كه بقيه انواع  سنين نوجواني و جواني ا تر در ها بيششود ولي اغ ب، مربوط به 

سوج چربي زير پوست، عضالت بدن،       شوند. همان طور كه گفته شد، سرطان    سنين باالتر پيدا مي  سج نرم در ن هاي ن

 شوند.  ا مقعد، نسج همبند پستان، چشم و گاهي هم ميز پيدا ميها و عضالت دستگاه گوارش از دهان تمخاط
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