- 1سرطاى کلیِ چیست؟

- 3سرطاى کلیِ چِ عالیوی دارد؟

در سی تی اسکي اًتطار بیواری بِ اعضاء

سرطاى کلیِ از سرطاى ّای ضایع دستگاُ

عالیم سرطان کلیه بسیار متنوع است

دیگر ًیس هطخع هی ضَد .الزم است پس

ادراری تٌاسلی هی باضذ ٍ در هرداى  2برابر

عالیم می تواند خون در ادرار ،درد پهلو،

از تطخیع ،بررسی از ًظر اًتطار تَهَر ًیس

بیطتر از زًاى دیذُ هی ضَد.

احساض توده در پهلو باشد .برخی بیواراى

بِ عول آیذ کِ ایي کار با اًدام عکس

با عالین اًتطار سرطاى بِ قسوتْای دیگر

قفسِ سیٌِ (بررسی اًتطار بِ ریِ) ٍ

بذى هثل درد استخَاى ،سردرد ،تطٌح ،تَدُ

اسکي هغس (بررسی اًتطار بِ هغس) هی باضذ.

- 2چِ عَاهلی سبب برٍز سرطاى کلیِ
هی ضًَذ؟
علت سرطاى کلیِ ًاضٌاختِ است ٍلی برخی
عَاهل باعث افسایص احتوالی ایداد سرطاى

CT

ضکوی هراخعِ هی کٌٌذ برخی دیگر با
افسایص غلظت خَى ،افسایص فطار خَى

در بیواراًی کِ بیواری هٌتطر دارًذ ٍ

هراخعِ هی کٌٌذ.

ًوی تَاى آًْا را خراحی کرد ًوًَِ گیری از
تَهَر کلیِ با سَزى هخػَظ برای اثبات

کلیِ هی ضَد هثل کطیذى سیگار ،تواس با

تطخیع هفیذ است.

هَاد ضیویایی هثل آزبستَس ،کادهیَم،

- 4رٍش تطخیع سرطاى کلیِ

برخی بیواری ّای کلیَی ًیس خطر سرطاى

چیست؟

کلیِ را افسایص هی دٌّذ.

اٍلیي اقذام سًََگرافی ٍ سپس سی تی

- 5رٍش درهاى سرطاى کلیِ چیست؟

اسکي برای تطخیع قطعی تر است.

بستِ بِ ایي کِ سرطاى هَضعی ٍ یا هٌتطر
باضذ درهاى فرق هی کٌذ .در سرطاى
هَضعی ،عول خراحی سَدهٌذ است (کِ

1

2

3

در آى کلیِ با سرطاى درٍى آى از بذى

زٍدٌّگام درگیری سایر اعضاء بذى بَد تا

خارج هی ضَد) .البتِ در ضرایط خاظ

بتَاى با تطخیع زٍدٌّگام ،سرطاى هٌتطر

هی تَاى قسوتی از کلیِ کِ حاٍی سرطاى

ضذُ را درهاى کرد .برای ایي کار اًدام

است را خارج کرد ٍ باقی هاًذُ کلیِ را

 CTاسکي ّای هکرر ضکن ٍ ًیس آزهایطات

حفظ کرد.

کبذی ٍ استخَاًی تَغیِ هی ضَد.

قطب آموزش ارولوشی کشور
مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی نصاد

سرطان کلیه

در سرطاى هٌتطر ٌَّز هی تَاى با عول
سرطان

خراحی سرطاى اٍلیِ داخل کلیِ را خارج

کلیه

کرد گرچِ قسوتْای دیگر بذى کِ بر اثر
سرطاى درگیر ضذُ اًذ ٍ اهکاى خراحی
ًذارًذ را با اضعِ درهاًی ٍ ضیوی درهاًی
درهاى هی کٌٌذ .البتِ سرطاى کلیِ بِ اضعِ
درهاًی ٍ ضیوی درهاًی بِ خَبی پاسخ
ًوی دّذ.

با تشکر از تُیٍ کىىدگان مجمًعٍ وشریٍ َای مرکس

- 6پیگیری سرطاى کلیِ چگًَِ
است؟

پسشکی شُید دکتر لبافی وصاد

سرطان
کلیه

دکتر احمد جًاَرفريش زادٌ ،دکتر رضا سرَىگ وصاد،

پس از درهاى خراحی سرطاى کلیِ بایذ

دکتر فرزام تجلی ،دکتر حسیه کیالوی ،دکتر محمد سام زادٌ،

با هعایٌات دٍرُ ای بِ دًبال کطف

دکتر سیدعلی محمد میرجلیلی ،دکتر حسیه ذکی
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