
 تعریف:

است  میبدخ یاز تومورها یکی لمزیتومور و اینفروبالستوم 

احتمال بروز آن در  نیشتریشده و ب جادیا هیکه در کل

 جراح ٬لمزیکودکان وجود دارد و به نام معرف آن ماکس و

 .شودیشناخته م آلمانی

هزار را به ده کیآمار  لمزوی تومور به ابتال ٬یدر سطح جهان

 ۱۵به آن در کودکان تا سن  یمال ابتالو احت دهدینشان م

 نیدرب بیشتریاست. نسبت به نژاد حضور ب رتیشسال ب

کمتر از  ایدر مردمان آس کهیداشته درحال پوستاناهیس

 ها مبتال دارد.قاره ریسا

شود بر  یکه با نام نفروبالستوما هم شناخته م لمزیتومور و

 هیاز کل یکیر معموالً فقط د یگذارد، ول یاثر م هیهر دو کل

 یتومور زمان نیکند. پزشکان معتقدند که ا یها رشد م

 یدر رحم آغاز م نیکند که رشد جن یشروع به رشد م

ها را  هیکه قرار است کل ییاز سلول ها یشود و بعض

 یکنند و تومور درست م یدهند درست کار نم لیتشک

 کنند

 
 شش ریدر کودکان ز هیسرطان کل نیعتریشا لمزیتومور و

 یعالئم چیسال است. ممکن است تا بزرگ شدن آن ه

 نداشته باشد.

معمول  ناتیمعا نیرا در ح لمزیپزشک اطفال تومور و

 کیبا  یصیکودک ممکن است کشف کند. راه تشخ

 شود. یادرار آغاز م شیخون، آزما شیآزما

شدن  ریبوده و احتمال درگ طرفهکیها نفروبالستوم شتریب

. نفروبالستوم به رسدیم ٪۵تر از مبا هم به ک هیهردو کل

 تومور بدون جادیبه ا یترشیب لیتما یشناسلحاظ سرطان

 ریرا درگ یشکم یدارد اما فضا یسازکپسول و رگ

 .کندینم

در  یو پارگ کندیم ردرگی را هاشش ٬درصورت متاستاز

انتشار  زیو ن یداخل یزیرا با خطر خونر ماربی ٬لمزیتومور و

درمان  یکه برا کندیروبرو م شکمی یتومور به فضا

 یبه جراح ازنی ٬تومور یو با توجه به شکنندگ یاورژانس

از ضربه به شکم به دلیل پارگی خواهد داشت.

 تومورجلوگیری شود.

 
 :نشانه ها و عالئم

 ینشانه ا چیبچه ها ه شتریب لمز،یتومور و صیقبل از تشخ

 ینرمال عمل م یلیدهند و خ ینشان نماز داشتن سرطان 

شود که  یتومور کشف م یکنند. زمان یم یکنند و باز

شوند.  یدر شکم بچه م یسفت یمتوجه برجستگ نیوالد

 اریشود که بس یکشف م یتوده زمان نیاست که ا عیشا

 صیبزرگ شده باشد و متوسط وزن توده در هنگام تشخ

  گرم است. 4۵0

 کمش یعیرطبیغ یبزرگ .۱   

 یشکم هیدرد در ناح.2    

 تب.3   

 تهوع و استفراغ.4    

 (موارد از ٪20حضور خون در ادرار )حدود .۵    

 در بعضی اوقات  فشارخون باال .6   

 

 
 

 روش  تشخیص:

 یس ،یمانند سونوگراف یصیتشخ یربرداریتصو یها روش

ود، اندازه و محل تومور تواند وج یم یام آر آ ایاسکن،  یت

 دییتا یاز تومور برانمونه برداری دهد.  صیرا تشخ

  میتواند کمک کننده باشد. صیتشخ

  .ستین یریشگیپ حاضر قابل حال درتومور ویلمز

 میبدخ یتومورها شتریاز ب آن یدورنما درمان باولی 

 ،یبا جراح لمزیموارد، تومور و شتری. در باست بهتر کودکان

. اگر است عالج قابل ضدسرطان یو داروها یپرتو درمان



 زانیشود، م داده صیتشخ ،افتنی از گسترش تومور قبل

 خواهد بود. %۹0، کودک  ساله ۵ یبقا

 

 :درمان یراه ها

از درمان  یراه درمان است که نوع نیمعمول تر  :یجراح -۱

درمان  کیو مناطق نزد هیو سرطان را در کلاست  یموضع

از بدن،  هیآوردن کل رونیب یبرا یکند. عمل جراح یم

دارد. نوع عمل  یشود که انواع گوناگون یم دهینام ینفرکتوم

 دارد. یبه مرحله تومور بستگ

نوع،  نیمعموال با ا هی(: سرطان کلی)اساس یادیبن ینفرکتوم

ور کامل و به همراه غده را به ط هیشود. جراح، کل یدرمان م

از عقده  یدارد. بعض یاز بافت اطراف برم یآدرنال و قسمت

 شوند. یهم برداشته م یلنفاو یها

افراد  یدارد. بعض یرا برم هیساده: جراح فقط کل ینفرکتوم

 یروش درمان م نیبا ا ک،یمرحله  هیمبتال به سرطان کل

 شوند.

 )ناقص(:  یبخش ینفرکتوم

 نیدارد. ا یکه تومور دارد را برم هیز کلا یجراح فقط قسمت

 هیکل کیفرد تنها  ایشود که  یانجام م ینوع عمل هنگام

 نیکرده است. همچن ریرا درگ هیسرطان هر دو کل ایدارد و 

روش  نیبا ا ( متریسانت 4کمتر از  )کوچک یافراد با تومورها

 شوند یدرمان م

از است. در آن  یدرمان موضع ی: نوعیوتراپیراد -2

 یسرطان یبردن سلول ها نیاز ب یباال برا یبا انرژ ییپرتوها

 شود. یاستفاده م

است. در  کیستمیدرمان س ی: نوعیکیولوژیدرمان ب -3

مبارزه  ی( برایمنیا ستمیبدن )س یذات ییروش از توانا نیا

 شود. یاستفاده م یسرطان یبا سلول ها

 یهااست. دارو کیستمیدرمان س ینوع  :یدرمان یمیش -4

 یضد سرطان وارد گردش خون شده و به سراسر بدن م

از انواع سرطان  یاریبس یروش برا نیکه ا یرسند. با وجود

 .ستین دیمف یلیخ هیسرطان کل یبرا یمناسب است، ول
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