
در صورت قطعی نبودن نتایج آزمون های 
ادرار و خون، می توان از آزمون سرکوب 

 کلونیدین استفاده کرد.

برای تعیین محل و تعداد تومورهای 
فئوکروموسیتوم می توان از مطالعات 

و   MRIاسکن ،  CTپرتونگاری از قبیل 

 سونوگرافی استفاده کرد. 

(  MIBGمتایدوبنزیل گوانیدین )-Iاستفاده از 
به منظور تعیین محل فئوکروموسیتوم و 

شناسایی متاستازهای خارج از غدد آدرنال  
 ضرورت دارد. 

روشی بی خطر و   MIBGسینتی گرافی 
غیرتهاجمی برای تأیید تشخیص تومورهای 

 آدرنال است.

 تدابیر پزشکی:

بیمار باید استراحت 

کند و سر تخت را 

 باالتر قرار دهد.

 :درمان دارویی 

  :داروهای مهارکننده گیرنده آلفا از جمله

 فنتوالمین، فنوکسی بنزامین

  :شل کننده های عضالت صاف از جمله

 سدیم نیتروپروساید

 

  بلوک کننده های کانال کلسیمی  از

 جمله : نیفیدیپین

  :بلوک کننده های بتا آدرنرژیک از جمله

 پروپرانولول 

  مهارکننده های ساخت کاتکوالمین ها از

 تیروزین-پی-متیل-جمله : آلفا

 درمان جراحی: آدرنالکتومی 

نکته:به دلیل محرومیت ناگهانی از 

کاتکوالمین ها ، احتمال بروز هیپوگلیسمی و 

افت فشار خون بعد از عمل جراحی وجود 

 دارد. 

 :تدابیر پرستاری

.توجه به وضعیت روحی بیمار و کاهش 1

استرس وی.                                

.مراقبت از بیمار از نظر تغییرات نوار 2

قلبی، فشار خون شریانی ، تعادل آب و 

الکترولیت، سطح خونی گلوکز .           

.تعبیه چند کاتتر وریدی برای بیمار به 3

منظور تجویز مایعات و داروها .               

.آموزش به بیمار در خصوص هدف از 4

درمان، برنامه دارویی ، خطرات ناشی از 

، پیگیری ها، نحوه جمع BPقطع دارو،  چک 

 ساعته و... 24آوری نمونه ادرار 

 تعالی بسمه

 مربی : سرکار خانم میرزایی

 بیمارستان شهید رحیمی -بخش: داخلی زنان

 تهیه و تنظیم:عاطفه گله داری فرد

 پرستاری 5ترم 
منبع: کتاب  پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودارث کبد و 

 0202ویرایش دوازدهم -غدد



 

تومور معموالً خوش خیمی است کهه 

از سهلهول هههای کهرومهافهیههنهی بهخههش 

مههرکههزی آدرنههال مههنههشههأ     مههی 

درصهد مهوارد مهنهشهأ  02گهیهرد.در 

تومور از بخهش مهرکهزی آدرنهال و 

درصههد بهه ههیههه، از بههافههت  02در 

کرومافینی خارج آدرنال موجهود در 

داخل یا مجهاورت آئهورت، تهخهمهدان 

 ها، طحال و سایر اندام ها می باشد.

اپیدمیولوژی: فهئهوکهرومهوسهیهتهوم در 

هر سنی دیده می شود، ولی حداکهرهر 

سهال  02تها  02بروز آن بین سنین 

است. مردان و زنان به یه  نسهبهت 

 درگیر می شوند.

 

فئوکروموسیتوم عامل باال رفتتتن فشتارختون 

درصد بیماران فشارخونی می باشد.  1/1در 

اگرچه این بیماری نادر است، ولهی یهکهی از 

انواع هیپرتانسیون می باشد که مهعهمهوالً  بها 

جههراحههی قههابههل درمههان اسههت، اگههرچههه بههدون 

تشههخههیههص و درمههان مههعههمههوالً کشههنههده اسههت. 

فئوکروموسیتوم در اشهکهال فهامهیهلهی مهمهکهن 

است قسمتی از سندرم نئوپالزی چندگانه غدد 

 باشد. IIاندوکرین نوع 

 تظاهرات بالینی:

سه عالمت مشخصه ی بیماری عبهارتهنهد از: 

 سردرد، تعریق شدید، تپش قلب

لرزش، سردرد، گرگهرفهتهگهی و سایر عالئم: 

 اضطراب، هیپرگلیسمی

عالئتم در حتمتالت حتاد فتئتوکترومتوستیتتتوم: 

احساس ضعف، اضطراب و ترس، سهردرد، 

سرگیجه، تاری دید، وزوز گوش، عطش هوا 

 و تنگی نفس

فهرا ،: پلی اوری، تهههوع، سایر عالئم  اسهته

 اسهال، درد شکم و احساس مرگ

تذکهر: فشهار خهون بهیهمهار مهمهکهن اسهت بهه 

صههورت دایههمههی یهها مههتههنههاوب بههاال بههاشههد.در 

صههورت بههاال بههودن دایههمههی فشههارخههون ، 

تشخیهص فهئهوکهرومهوسهیهتهوم از سهایهر عهلهل 

 هایپرتانسیون دشوار خواهد بود.

میلی متر جیوه در ایتن بتیتمتاران  251/151فشار خون باال تا حد 

عوارض چنین فشتار ختون بتاالیتی عتبتارتتنتد از:          دیده شده است.

آریتمی های قلبی، آنوریسم دیسکانت، سکتته متغتزی و نتارستایتی 

درصتد متوارد درمتان  01حاد کلیه. افت وضعیتی فشار ختون در 

 نشده فئوکروموسیتوم دیده می شود.

 بررسی و یافته های تشخیصی: 

عالئم فعالیت بیش از حد سمپاتهیه   
حهرف انهگهلهیهسهی  0عالمتی که با  0

هتیتپترتتانستیتون،ستردرد، تتعتریتق شروع می شونهد:

 شدید، افزایش متابولیسم بدن، هیپرگلیسمی

آزمتتتتون استتتتتتتتتادنتتتتدارد بتتتترای تشتتتتختتتتیتتتتص 
: انتدازه گتیتری متتتابتولتیتت هتای فئوکروموسیتوم

کاتکوالمین ها ) متانفرین، اسید وانیلیل مندلیتک   
)ایهن سهطهو  یا کاتکوالمین هتای آزاد در ادرار 

 برابر محدوده ی نرمال باال روند.( 0میتوانند 

 چند نکته:

  24ادرار بههرای انههجههام آزمههون اسههتههانههدارد 

 بیمار جمع آوری شود.ساعته 

  از مصههرف بههعههضههی غههذاههها و دارو ههها از
جمله : قهوه، چهای، شهکهالت، مهوز، وانهیهل، 
دخانیات، آسپرین،آمفتامهیهن،اسهپهری یها قهطهره 

بینی، ضداحت ان ها و گشادکننده های بهرونهش  
قبل از آزمایش توسط بیهمهار بهه عهلهت ایهجهاد 

 تغییر در نتیجه آزمون خودداری شود. 

  م دار کل کاتکوالمین ههای پهالهسهمها، پهس از
دقی ه استراحت بیمار در حهالهت خهوابهیهده  02

 به پشت، اندازه گیری شود.

  استرس های عاطفی و فهیهزیهکهی مهی تهوانهنهد
 موجب تغییر در نتیجه آزمون شوند.


