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؟شودمیتشخیص داده سرطان آدرنالچگونه

بالینیسابقه پزشکی و معاینه 

وجود ازپزشک مایل است . ري استابیمنشانه عالئم وکامل از بیمار جهت بررسی هر گونه حالشرحقدم اول گرفتن 
پزشک . آگاه باشد،دیگري مبتال استسرطانهربه سرطان آدرنال یا کهبیمارخانوادهدردیگري یا عدم وجود شخص 

معاینه.کندمیوجواست داشته باشد پرسار ممکن که بیماينشانه، یا فعالیت جنسی و هر گونه سیکل قاعدگیاز 
.دهدمیبه پزشک ، سالمتی بیمارمشکالتسایریاوسرطان غده آدرنال عالئمي نهدرزمیرا اطالعات دیگري ،بالینی

.شودمیتوسط پزشک معاینه دقتبهبیمارشکم ،توده یا توموروجودبراي پیدا کردن هر گونه شواهدي دال بر
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هاي رسینوممترشحه از برخی از آدنوم ها و کاهايهورمونسطحباال بودن براي بررسی ،خون و ادرارهايآزمایش
برايتصویربرداري،مشاهده شودیا سرطان آدرنال توموربه وجودعالئم مشکوكچنانچه .شودمیانجام ،آدرنال

. کندمیآن نیز کمکتشخیصبه هاآزمایشانجام این ،تومورگسترشصورتدر. گیردمیتومور صورت جستجوي
سرطان آدرنال باشد، پزشکان توصیه به عمل وجود احتمال مشاهده شود و ايتودهرادیولوژي عکسدرچهچنان

،توده سرطانیجراحی و برداشتعملازقبل بیوپسی رامعموالًپزشکان.کنندمیجراحی و برداشت توده سرطانی 
خارج از غده آدرنال افزایش فضايریسک انتشار سرطان را بهتواندمیکه انجام بیوپسی به این دلیل کنندنمیتوصیه 

.دهد

رادیولوژيهايآزمون

از قفسه سینهبرداريعکس

.دهنشان دو یا وجود بیماري قلب و ریه را هاریهبه را انتشار سرطان تواندمی،قفسه سینهازبرداريعکس

اولتراسوند

"ترانسدیوسر"به نام ايوسیله. شودمیاز بدن استفاده هاییقسمتامواج صوتی براي تهیه تصاویرروش از ایندر

امواج ي انعکاسهاالگو. شوندمجاور منعکس هاياندامهايبافتتوسط توانندمی، که کندمیرا تولید امواج صوتی 
و هابافتتا تصویري از این گردندمیوتحلیلتجزیهرایانه وسیلهبهوشوندمیسایی شنا"ترانسدیوسر"توسط،صوتی

. بودخواهدنمایشقابل،باشدداشتهوجوداگر توده سرطانی در غده آدرنال روشدر این . آیددستبههااندام
.سرطانی در این بافت نیز میسر استهايتودهتشخیص به کبد، سرطانانتشاردر صورت همچنین
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اسکنتیسی

همچنین . قادر است مکان سرطان را مشخص کنداغلبودهدمیشفاف نشان کامالًراآدرنالغدد،اسکنتیسی
همچنین اسکنتیسی. یا خیراست مجاور انتشار یافته هاياندامنشان دهد که آیا سرطان به کبد یا سایر تواندمی

.را، نشان دهدکه سرطان متاستاتیک ممکن است حضور داشته باشدجایی ،دورهاياندامغدد لنفاوي و است قادر 
.یا خیرجراحی انتخاب خوبی براي درمان بوده استآیا که کندمشخصتواندمیاسکنتیسی

پت اسکن

سرطانی بسیار هايسلولازآنجاکه.شودمیتزریقبیماروریدي به صورتبهندي رادیواکتیو روش محلول قایندر
توسط سرطانی دارد،در بافترادیواکتیویته تمایل به تجمع و نیز کنندمیمصرفراقند ،طبیعیهايبافتازترسریع

هايتودهسایی در شناتواندمیاین روش . خواهد بودشناسایی قابل متراکم است،رادیواکتیوی کهیک اسکنر نقاط
. گیردقرارمورد استفاده ش یافته، که گسترممکن است براي ردیابی سرطانی باشد و مفیدسرطانیهايسلولکوچک

از پت ايویژهنوع .کمک کندور آدرنالخیم بودن تومو یا بدخیمخوشممکن است به پزشک در تشخیص همچنین 
"متومیدات"به نام، از یک ماده رادیواکتیودر این نوع. رودمیکاربرد به فقط در تحقیقات اغلب وجود دارد که اسکن 

کورتکس در بافتقابلیت متراکم شدن کارسینوم، وآدنومدرویژهبه،این مادهکه رسدمیبه نظر . شودمیاستفاده
کورتکس آدرنال از منشأجهت تمایز تومورهاي با ممکن است در آینده ،"متومیدات"پت اسکن با . را داردآدرنال 
همچنین ممکن است در . ، بکار رودشوندمیسپس به آدرنال منتشر و هاستاندامسایر هاآنمنشأکههاییسرطان

.باشدمفید ،شودمیکه به خارج از آدرنال منتشر یشناسایی سرطان آدرنال
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ام آر آي

زیرا امکان قرار دهد پزشک در اختیار ، اطالعات بیشتري را اسکنتیسیدر مقایسه با "ام آر آي"است ممکنگاهی 
خصوصبه"ام آر آي". تفکیک شوند، بیشتر استخیمخوشاز تومورهاي آدرنالهايسرطان، "ام آر آي"اینکه با 

ام "ست اتومورهاي آدرنال، ممکنوجود مشکوك به موارددر . خواهد بودمغز و طناب عصبی نخاع مفید معاینهدر
غده هیپوتاالموس که در قسمت تحتانی جلوي تومورهاي . بررسی غده هیپوتاالموس انجام شودمنظوربهمغز، "آرآي
.مشابه تومورهاي آدرنال ایجاد کنندهایینشانهعالئم وتوانندمی،دارندقرارمغز 

هاآزمایشسایر 
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استفاده آن،در انتهاي یدوربین بسیار کوچکمجهز به ،انعطافو قابلنازك ايلولهبااسکوپ الپاریکازروش ایندر
وگرددمیبدن هدایت داخلبه ،شودمیایجادبیمارکه حین عمل جراحی در بدن شکاف کوچکیاز این لوله . شودمی
انتشار و همچنین وسعتقادر است این روش.کندمشاهدهراکه محل رشد سرطان دهدمیبه جراح امکان را این

تا تصویر بهتري ازدهندمیاولتراسوند انجامباتوأمگاهی اوقات این روش را. را نشان دهدشدهبزرگغدد لنفاوي 
کامل سرطان با جراحی آیا امکان برداشتکهاینبینیپیشممکن است از الپاراسکوپی براي .سرطان به دست آید

طریق ازمشاهده تومورهاي آدرنالباهمچنین ممکن است در مواردي، جراح. استفاده شودیا خیر، وجود دارد
.با این وسیله باشدکوچک آدرنال،خیمخوشقادر به خارج کردن تومورهاي ،الپاراسکوپ

بیوپسی

4

ام آر آي

زیرا امکان قرار دهد پزشک در اختیار ، اطالعات بیشتري را اسکنتیسیدر مقایسه با "ام آر آي"است ممکنگاهی 
خصوصبه"ام آر آي". تفکیک شوند، بیشتر استخیمخوشاز تومورهاي آدرنالهايسرطان، "ام آر آي"اینکه با 

ام "ست اتومورهاي آدرنال، ممکنوجود مشکوك به موارددر . خواهد بودمغز و طناب عصبی نخاع مفید معاینهدر
غده هیپوتاالموس که در قسمت تحتانی جلوي تومورهاي . بررسی غده هیپوتاالموس انجام شودمنظوربهمغز، "آرآي
.مشابه تومورهاي آدرنال ایجاد کنندهایینشانهعالئم وتوانندمی،دارندقرارمغز 

هاآزمایشسایر 

الپاراسکوپی

استفاده آن،در انتهاي یدوربین بسیار کوچکمجهز به ،انعطافو قابلنازك ايلولهبااسکوپ الپاریکازروش ایندر
وگرددمیبدن هدایت داخلبه ،شودمیایجادبیمارکه حین عمل جراحی در بدن شکاف کوچکیاز این لوله . شودمی
انتشار و همچنین وسعتقادر است این روش.کندمشاهدهراکه محل رشد سرطان دهدمیبه جراح امکان را این

تا تصویر بهتري ازدهندمیاولتراسوند انجامباتوأمگاهی اوقات این روش را. را نشان دهدشدهبزرگغدد لنفاوي 
کامل سرطان با جراحی آیا امکان برداشتکهاینبینیپیشممکن است از الپاراسکوپی براي .سرطان به دست آید

طریق ازمشاهده تومورهاي آدرنالباهمچنین ممکن است در مواردي، جراح. استفاده شودیا خیر، وجود دارد
.با این وسیله باشدکوچک آدرنال،خیمخوشقادر به خارج کردن تومورهاي ،الپاراسکوپ

بیوپسی

4

ام آر آي

زیرا امکان قرار دهد پزشک در اختیار ، اطالعات بیشتري را اسکنتیسیدر مقایسه با "ام آر آي"است ممکنگاهی 
خصوصبه"ام آر آي". تفکیک شوند، بیشتر استخیمخوشاز تومورهاي آدرنالهايسرطان، "ام آر آي"اینکه با 

ام "ست اتومورهاي آدرنال، ممکنوجود مشکوك به موارددر . خواهد بودمغز و طناب عصبی نخاع مفید معاینهدر
غده هیپوتاالموس که در قسمت تحتانی جلوي تومورهاي . بررسی غده هیپوتاالموس انجام شودمنظوربهمغز، "آرآي
.مشابه تومورهاي آدرنال ایجاد کنندهایینشانهعالئم وتوانندمی،دارندقرارمغز 

هاآزمایشسایر 

الپاراسکوپی

استفاده آن،در انتهاي یدوربین بسیار کوچکمجهز به ،انعطافو قابلنازك ايلولهبااسکوپ الپاریکازروش ایندر
وگرددمیبدن هدایت داخلبه ،شودمیایجادبیمارکه حین عمل جراحی در بدن شکاف کوچکیاز این لوله . شودمی
انتشار و همچنین وسعتقادر است این روش.کندمشاهدهراکه محل رشد سرطان دهدمیبه جراح امکان را این

تا تصویر بهتري ازدهندمیاولتراسوند انجامباتوأمگاهی اوقات این روش را. را نشان دهدشدهبزرگغدد لنفاوي 
کامل سرطان با جراحی آیا امکان برداشتکهاینبینیپیشممکن است از الپاراسکوپی براي .سرطان به دست آید

طریق ازمشاهده تومورهاي آدرنالباهمچنین ممکن است در مواردي، جراح. استفاده شودیا خیر، وجود دارد
.با این وسیله باشدکوچک آدرنال،خیمخوشقادر به خارج کردن تومورهاي ،الپاراسکوپ

بیوپسی



5

تنها راه براي حصول اطمینان ازموارد،اغلبدر ممکن است تومور مشاهده شود، ولی تصویربرداريروش هاي در
زیر میکروسکپ است که به این روش در آن و مشاهده توموراز بافت اينمونهبرداشت ، سرطانی بودن تومور

یک جریاندربه درون تومور، بیوپسی را هدایت نوك سوزنمنظوربه، اغلب اوقات. گویندمی"بیوپسی"
،زیر میکروسکپدر هاسرطانآدنوم آدرنال و هايسلولازآنجاکه.دهندمیانجام یا اولتراسوند، اسکنتیسی
. یک تومور آدرنال سرطانی است یا خیرکه آیا مشخص کند تواندمینباشند، بیوپسی با هم شباهت داشتهتوانندمی

ورنالداندازه تومور آچنانچه، رطانی شودسهايسلولانتشاربهمنجرتواندمیسرطان آدرنال در وپسی بیازآنجاکه
براي . شدنخواهدانجامبیوپسیجراحیعملازقبلسرطان باشد،دهندهنشان،تصاویر حاصلهمشخص آن در اشکال

مترشحه مربوطه و مطالعه هايهورمونبررسی خون و يهاآزمایشپیشرفت کار در تشخیص سرطان آدرنال، انجام 
متاستاز داده ،بدن مانند کبدهايقسمتسایربهاگر سرطان.بودخواهدبیوپسی از مفیدتراویر رادیولوژي، بسیار صت

رنال تشخیص تومور آدفردياگر در . دادبیوپسی با سوزن انجام ،یافتهاز محل متاستازتوانمیباشد، در آن صورت 
این تومور سرطانی که نتیجه گرفتتوانمی، را نشان دهدرنال در کبد دآهايسلولحضور ،کبدداده شود و بیوپسی 

تومورها خارج از آدرنال باشند کهشودمیبیوپسی گرفته به سرطان آدرنال مبتالبیماریک زمانی از طورکلیبه. است
و هاسرطانسایر اثردرمتاستاز سرطان آدرنال است یا ناشی ازآیا تومورکه بخواهد تشخیص دهد پزشک و

ري از سرطان که نوع دیگشودمیبیوپسی تهیهاز تومورهاي آدرنال صورتیدر. ایجاد شده استدیگرهايبیماري
.دهدمیرا تغییر و درمانبه غدد آدرنال منتشر شده باشد ) مثل سرطان ریه(

آدرنالهايهورمونهايآزمایش

عالئم و ال جهت تشخیص بیماري در فردي که آدرنهايهورمونبراي بررسی میزان ادراروخون هايآزمایش
ساعته 24ادرارآوريجمعادرار، نیاز به براي انجام آزمایش. را دارد، حائز اهمیت هستندسرطان آدرنال هاينشانه
. تصویربرداري استهايآزموندل انجامامع،آدرنالدر سرطانو ادرارخون هايآزمایشارزش تشخیصی . است

پزشک با آگاه بودن از. بیمار داردهاينشانهم و ئبستگی به عالآزمایش،انتخاب و درخواست پزشک براي انجام 
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که بیشترین احتمال یهایهورمونبر جستجوي تواندمیبخصوص، هايهورمونافزایش بروز یافته مرتبط با هاينشانه
گیرياندازهناشی از افزایش هورمون، اقدام بههاينشانه، حتی در غیابپزشکاناغلب.دمتمرکز شواثر را دارند، 

تغییرات ،هاآزمایشند و ممکن است به کمک این باشنامحسوسبسیارند توانمی،هانشانهاین زیرا کنندمیهورمون 
.شناسایی کردهانشانهرا، قبل از بروز هورموندر میزان

کورتیزولمربوط به افزایش هايآزمایش

طوربهزول تولید کند، مقادیر آن اگر تومور آدرنال کورتی. استگیرياندازهکورتیزول در خون و ادرار قابل مقادیر
. به بیمار انجام شود"دگزامتازون"این آزمایش ممکن است پس از تجویز یک دوز . رودمیباال غیرطبیعی

ود که فاقد تومور آدرنال دارو به شخصی داده شایناگر.کندمیعمل یزولدارویی است که مانند کورت"دگزامتازون"
مبتال به تومور کورتکس اشخاصدر. شدخواهدمشابه هايهورمونمقادیر تولید کورتیزول و منجر به کاهشاست، 

به تمایز کمکنیز برايخونACTHمیزان . بودخواهدباال "دگزامتازون"پس از تجویز هاهورمونآدرنال، مقادیر این 
.شودمیگیرياندازهند مقادیر زیادي کورتیزول تولید کنند، توانمیکه هایییماريبآدرنال از سایر تومورهاي

آلدوسترونمربوط به افزایشهايآزمایش

. خواهد شدآلدوسترون مشخص گیرياندازهکه با رودمیآن باال کند، میزان تولیدآلدوسترونهورمون ،توموراگر
.شودمیدر خون ) ن مترشحه از کلیههورمو(مقادیر پتاسیم و رنین کاهش بهمنجر،باالي آلدوسترونمقدارهمچنین 

مربوط به افزایش آندروژن و استروژنهايآزمایش

"دي هیدرو اپی آندروسترون سولفات"تومورهاي تولید کننده آندروژن، داراي مقادیر زیاي مبتال بهبیماران

)DHEAS(هاآنمبتال به تومورهاي تولید کننده استروژن مقدار استروژن خون بیماران . هستند"وسترونتست"یاو
.باال است
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گیرياندازهناشی از افزایش هورمون، اقدام بههاينشانه، حتی در غیابپزشکاناغلب.دمتمرکز شواثر را دارند، 

تغییرات ،هاآزمایشند و ممکن است به کمک این باشنامحسوسبسیارند توانمی،هانشانهاین زیرا کنندمیهورمون 
.شناسایی کردهانشانهرا، قبل از بروز هورموندر میزان

کورتیزولمربوط به افزایش هايآزمایش

طوربهزول تولید کند، مقادیر آن اگر تومور آدرنال کورتی. استگیرياندازهکورتیزول در خون و ادرار قابل مقادیر
. به بیمار انجام شود"دگزامتازون"این آزمایش ممکن است پس از تجویز یک دوز . رودمیباال غیرطبیعی

ود که فاقد تومور آدرنال دارو به شخصی داده شایناگر.کندمیعمل یزولدارویی است که مانند کورت"دگزامتازون"
مبتال به تومور کورتکس اشخاصدر. شدخواهدمشابه هايهورمونمقادیر تولید کورتیزول و منجر به کاهشاست، 

به تمایز کمکنیز برايخونACTHمیزان . بودخواهدباال "دگزامتازون"پس از تجویز هاهورمونآدرنال، مقادیر این 
.شودمیگیرياندازهند مقادیر زیادي کورتیزول تولید کنند، توانمیکه هایییماريبآدرنال از سایر تومورهاي

آلدوسترونمربوط به افزایشهايآزمایش

. خواهد شدآلدوسترون مشخص گیرياندازهکه با رودمیآن باال کند، میزان تولیدآلدوسترونهورمون ،توموراگر
.شودمیدر خون ) ن مترشحه از کلیههورمو(مقادیر پتاسیم و رنین کاهش بهمنجر،باالي آلدوسترونمقدارهمچنین 

مربوط به افزایش آندروژن و استروژنهايآزمایش

"دي هیدرو اپی آندروسترون سولفات"تومورهاي تولید کننده آندروژن، داراي مقادیر زیاي مبتال بهبیماران

)DHEAS(هاآنمبتال به تومورهاي تولید کننده استروژن مقدار استروژن خون بیماران . هستند"وسترونتست"یاو
.باال است
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