
 یهکل یفوظا

 یدتول یدراندن مواد زا یرونب یهکل یفوظا ینتر یاز اصل یکی

باشد. کنترل  یشده، م یاخوردهو  یسمشده بر اثر متابول

 می یهکل یاز کارکردها یزبدن ن یعاتما یباتحجم و ترک

 یزانو م یافتدر یزانم ینباشد. قسمت عمده حفظ تعادل ب

بدن بر عهده  یها تیالکترول یباًتمایدفع در مورد آب و تقر

 یهخود را با تصف یفهوظ ینها مهم تر کلیهباشد. یها م یهکل

انجام  بدن یازهایبسته به ن یلتراپالسما و برداشت مواد از ف

با دفع مواد ناخواسته به توسط ادرار  یها یهدهند. کل یم

 گردانند. یرا به خون بازم یازمورد ن موادکرده و یزبدن را تم

 

 :ومینسل کارس رنال

 یهکل قشرکه از  یهاست از یك نوع سرطان کل عبارت

 یهکل یکل تومورها 8۵-8۱حدود% یگیردوسرچشمه م

 ۵۱ . این نوع سرطان معموالً در افراد باالییشودراشامل م

 یناز زنان رخ می دهد. کشنده تر یشترسال و در مردان ب

است که منجر به متاستاز)گسترش و  یتومور دستگاه ادرار

( یگرد یهابافت به بافت یكاز  یسرطان یهاسلولمهاجرت 

و غدد  یویکل یدهایتومور ممکن است ور ینا شود. یم

 یتواند به ارگان ها یاطراف آن را گرفتار کند و م یلنفاو

 -یهمحل متاستازها ر ینتر یعشا یمتاستاز بدهد. ول یاریبس

 یانباشد مبتال یمغز م یاستخوان و حت -مقابل یهکل -کبد

 -درصد درد پهلو دارند ۵۰تا ۴۰ یناتتوده در معا ینبه ا

قابل لمس  ینهمعا ینح یشکم یدرصد توده ها ۳۰تا ۲۰

سرفه  یمار،ب یارگان ها یراست و در صورت متاستاز به سا

سر  -تشنج  -یاستخوان یدردها -یهاز متاستاز ر یناش یها

 شود. یم الحظهدرد و فشار خون باال م

 علل:

که با رنگ سر و کار  ی)افرادیطیو مح یمسائل شغل یشترب

 -اشباع باشد یگارکه از دود س ییها یطمح -دارند(

 یبه طور نسب یکیو علل ژنت یکروموزوم یها یناهنجار

 دهد. یقرار م یماریب ینزنان و مردان را در معرض ا

 

 :یصتشخ یروش ها

معموأل به صورت  یمارانب ینا یشگاهیآزما یها یافته

کاهش آهن و خون در  ینست. همچن( ای)کم خونیآنم

در مراحل  یصتشخ ینساده تر شود.  یمالحظه م یزادرار ن

 یقطع یصو تشخ یسونوگراف یعنی یتهاجم یرروش غ یهاول

 یهاز کل یگرفتن عکس رنگ یناسکن است. همچن یت یبا س

 یماریب یصبه تشخ یاستفاده از ام آر آ یتها و در نها

 کند. یکمك م

 ینی بال عالئم

  پهلوها  یاوجود یك توده سفت در شکم 

 ور شدن ادرار در اثر خونریزی از توم یرهقرمز یا ت

 اگر تومور آن اندازه بزرگ شود

 درد شکمی 

 کاهش وزن و اشتها 

 یقو مداوم وتعر یفتب خف 

 خستگی و ضعف فزاینده 

 یتر اعم از دردها یعناشا یستمیكس یرعالیمسا 

 ی،کبد تریوی،فشارخون،اختالال ی،عالئماستخوان

و  یابت،د ی،کمخون باال بودن کلسیم خون

 نورولوژیکی اختالالت

 

 



 : درمان

 یاربهبودیافتهسال گذشته بس۱۰نسبت به  یماریب پیشرفت

تومور قبل از این که به سایر نقاط بدن گسترش  اگراست.

 قابل معالجه است . جراحییابد شناسایی شود، معموال با

 یباشد جراح یهدر خود کل که یتومور در صورت یندرمان ا

شده باشد پزشك  یمارایجادب یهکل ۲است. اگرهم تومور در 

را بر دارد. حال آن که  یهکل ۲از هر  یمجبور است قسمت

است  یدرمان یمیش و یوتراپیروش ها استفاده از راد یرسا

با روش  یهبرداشتن کل یدرمان انتخاب یاما به طور کل

 است ینفرکتوم یکالراد یجراح

گسترش به سایر اعضای بدن ، درمان شامل در  رصورتد

  یماراناز آن در بعضی از ب قسمتی یا در آوردن یهآوردن کل

دارد  امکانو در آوردن گره های لنفاوی منطقه ای است .

 یمیپس از جراحی ، اقداماتی چون اشعه درمانی ، ش

 درمانی و ایمنی

رطان تجویز . امکان دارد داروهای ضد سیرندانجام گ درمانی

. هم اکنون درمان های جدیدی ( درمانی یمیش)شوند 

 تحت مطالعه قرار دارند و ممکن است نتایج)مانند واکسن (

 را بهبود بخشند. درمانی

 یویکل یها یماریابتال به ب یکه سابقه خانوادگ یمارانیب

به طور  یدحتمأ با یشانها  یهکل یتکنترل وضع یدارند برا

به موقع  یصتا با تشخ یندراجعه نمابه پزشك م یدوره ا

 رود. یشروند درمان،ساده تر پ
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