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تومورها و ضایعات شبه 

توموری شیرخوارگی و 

کودکی

:تومورها 
:                                                                     سودوتومورها .1

بافت اصلی سرجای خودش است اما مقداری از آن درجای دیگر ( : هتروتوپی )کوریوستوم . الف
.                                                                                                   هم قرار دارد 

.             بافتی که ساختار خود را به دلیل انحرافات تکاملی از دست داده است : هامارتوم . ب

:                                                                 تومورهای واقعی .2

همانژیوم ، لنفانژیوم ، ضایعات فیبرو و تراتوم                                         : خوش خیم .الف

استئوسارکوم ، لوسمی ، فیبروبالستوما : بدخیم .ب

.تمام تومور های بدخیم در شیرخوارگی و کودکی رخ می دهند % 2تنها *

سالگی حوادث می باشند و تومورهاای بادخیم در مقاام دوم 5-14شایعترین علت مرگ در سن *

.اند 

ه ی تومورهای خوش خیم شایع تر از سرطان ها هستند و با توجه به محل یا افزایش سریع اناداز*

.خود می توانند سبب بیماری وخیم شوند 

می هساتند شایع ترین نئوپالسم های کودکان ، تحت عنوان تومورهای بافت نرم ، با منشا مزانشی*

.؛ برخالف بالغین که شایعترین تومورهای بدخیم یا خوش خیم ، منشا اپیتلیالی دارند

تومورهای خوش خیم همانژیوم 

.شایعترین تومور شیرخوارگی است *

یی در کودکان ، بیشتر در پوست بخصوص پوست سر و صورت قارار دارناد و ایدااد تاوده هاا*

.آبی می کنند -مسطح تا برجسته و قرمز

.(port-wine stain)لکه های شرابی :   برخی از ضایعات مسطح بزرگترند   *

( .تشخیص افتراقی)لیندو باشد -ممکن است تظاهری از بیماری ارثی فون هیپل*

.                                                                                   ندرتا بدخیم می شوند *
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ضایعات لنفاوی

:لنفانژیوم .1:  ضایعات لنفاوی  

هامارتوم یا نئوپالستیک: علت *

.با فضاهای غاری و کیستیک مشخص می شوند *

.ممکن پوست و مناطق عمیق گردن ، حفره ی زیر بغل و مدیاستن را درگیر کنند *

اگرچه خوش خیم اند اما به علت تدمع مایع و جوانه زدن فضااهای ازپایش موجاود ، بازرگ *

.شده و با آسیب به ساختمان های حیاتی مشکالت بالینی ایداد می کنند 

:لنفاژکتازی .2

اتساع غیرطبیعی مداری لنفاوی ازپیش موجود : علت *

.بصورت تورم منتشر قسمتی یا همه ی یک اندام ظاهر می شود *

.پیشرونده نیست و از محل منشا خود فراتر نمی رود *

تومورهای فیبرو

.شیرخوارگی معروف شده اند -بعنوان فیبروسارکوم مادرزادی*

تومورهااای فیبرویاای کااه در شاایرخوارن و کودکااان ایداااد شااده متفاااوت از فیبروماااتوز و *

.فیبروسارکوم در بالغین هستند 

.اساات t(12.15)(p13.q25)شاایرخوارگی -مشخصااه ی فیبروسااارکوم هااای مااادرزادی*

.ضایعات فیبروماتوز هم در شیرخواران و هم کودکان دیده می شوند  *

( .                             اهیچه اکتین اختصاصی م) سلول ها دارای سیتوپالسم صورتی هستند : میوفیبروماتوز *

تراتوم 

.ه ضایعات کیستیک خوش خیم و خوب تمایز یافت:تراتوم بالغ . 1: به سه شکل هستند *

.ضایعات با ظرفیت بدخیمی حدواسط : تراتوم نابالغ . 2

.ا مخلوط با یک جزء تومور سلول زای: تراتوم بدون تردید بدخیم . 3

.نئوپالسم مادرزادی است : سالگی 2حدود . 1: دارای دو اوج سنی هستند *

اواخر نوجوانی یا اوایل بزرگسالی . 2

ساران دنبالچه ای است و در دختران شاایع تار از پ-شایعترین تراتوم کودکی ، تراتوم خاجی*

( .برابر 4) است 

.تراتوم های خوش خیم اکثرا در شیرخواران کم سن دیده می شوند *

لاف مدیاساتن ، خ) بیضه ، تخمدان ، مناطق مختلف خط وساط : مناطق تراتوم در کودکی *

( .صفاق ، سروگردن 

تومورهای بدخیم

تخوان و فراوان ترین سرطان های کودکی در دستگاه خونسازی ، بافت عصبی ، بافت نرم ، اس*

و کولاون کلیه است ؛ برخالف بالغین که شایعترین محل ها پوست ، ریاه ، پروساتات ، پساتان

.است 

لوسمی. 1: سال 10شایعترین تومورهای بدخیم در کودکان زیر *

نوروبالستوم. 2

تومور ویلمز. 3

ول هاا یکی از ویژگی های میکروسکوپی سلول های تومورهای بدخیم این است کاه ایان سال*

عناوان بصورت نارس و جنینی هستند و سایز کوچک و سیتوپالسم آبی رنگ دارند کاه تحات

small round blue cell tumor  نامیده می شوند ، به همین دلیل این تومورهاا غالباا باا

نهایی یا هماراه بررسی بافت شناسی به ت: بالستوم نامیده می شوند  تشخیص افتراقی –پسوند 

روش )تدزیه تحلیلای کروماوزوم ، رناگ آمیازی ایمونوپراکسایداز و میکروساکور الکترونای 

( .ایمونوهیستوشیمی 

ومنوروبالستوم ، تومور ویلمز ، لنفوم و رابدومیوسارک: تشخیص افتراقی این تومورها *

نوروبالستوم

.شایعترین تومور جامد خارج کرانیال است *

ر افاراد میزان وقوع آن در سفیدپوستان درمقایسه با سیاه پوستان بااتتر و خطار باروز آن د*

.مذکر بیش از افراد مونث است 

نوروبالستوم ها در مدوتی فوق کلیه و بقیه ی ماوارد در زندیاره ی% 40در کودکی حدود *

.ن خلفی ناحیه ی پاراورتبرال شکم و مدیاست: سمپاتیک ایداد می شود ، شایع ترین محل ها 

دارد کاه در آن ، سالول هاای  rosetteسلول های سرطانی دور هم جمع شاده و آرایاش*

مان توموری بطور هم مرکز در اطراف یک فضای مرکزی قرار گرفته اند ، درواقع در این سااخت

(مملوء از نوروپیل ) در وسط سلول ها مدرایی وجود ندارد 
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.دارای متاستاز زودرس و منتشر بخصوص از طریق جریان خون است *

:مراحل مختلف متاستاز 

.تومور محدود به کپسول عضو است : 1مرحله ی 

.تومور از کپسول عضو خارج شده است اما در یک سمت بدن است : 2مرحله ی 

.تومور از خط وسط عبور کرده و لنف نودها هم درگیر شده اند : 3مرحله ی 

.تومور متاستاز دوردست داده است : 4مرحله ی 

همراه با انتشار به پوست و کبد و مغاز ( 2و1مرحله ی ) تومور اولیه ی موضعی : s4مرحله ی 

استخوان

.تنها درمورد شیرخوارن کمتر از  یک سال بکار می رود : s4مرحله ی _

:عالیم متاستاتیک بودن نوروبالستوما در کودکان *

( .کبودی اطراف چشم ) بی قراری ، کاهش وزن ، تب ، درد استخوان و اکیموز 

:عالیم متاستاتیک بودن نوروبالستوما در نوزادان *

( . کودک شیرینی توت آبی ) متاستاز جلدی ، تغییر رنگ عمیق آبی پوست 

افزایش فشارخون.1: بطور کل نوروبالستوم ها سبب *

: خصوصاایات تشخیصاای : آزادشاادن کاتااه کااول آمااین .2

افزایش سطح کاته کول آمین های خون.الف

افزایش سطح متابولیت های ادرار.ب

(VMA)افزایش سطح اسید وانیلیل مندلیک.ر

(HVA)افزایش سطح اسید همووانیلیک.ت

:نوروربالستوم ها را می توان به سه گروه خطر تقسیم کرد *

s4یا در صورت انتشار ( 2و1) شیرخواران با مرحله پائین : کم خطر. 1

(4یا 3) مرحله ی پیشرفته تر : خطر متوسط . 2

دارای چندین خصوصیت نامطلوب                                                           : پرخطر . 3
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