
 

 

 دارید؟ توده های گردنیآیا اطالعاتی جامعی در مورد 

 توده های گردنیکلمه کلیدی: 

 

توانند ها میشود. این کیستهایی هستند که در برخی از نقاط بدن ظاهر میجزو انواع توده توده های گردنی

در  های مختلفهای دیگر باشند. معاینه و پیگیری تودهای از بیماریتوانند نشانهخطر باشند و همچنین میبی

ها و... باید بررسی شود. در این ها، علت اصلی ایجاد آنخیم یا بدخیم بودن آنبدن اهمیت بسیاری دارد. خوش

 ایم.ارائه داده توده های گردنیمقاله توضیحات کاملی در مورد 

 توده گردنی چیست؟ 

  چیست؟ توده های گردنیعلت ایجاد 

  توانند نشانه سرطان باشند؟می توده های گردنیآیا 

 ها مشکوک به سرطان است، چیست؟ترین عالئم افرادی که توده گردنی آنمهم 

  کنند؟خود به خود بهبود پیدا می توده های گردنیآیا 

 چیست؟ توده های گردنیهای تشخیص روش 

 چیست؟ ای گردنیتوده ههای درمانی روش 



 

 

 توده گردنی چیست؟

 

های بسیار زیادی وجود دارند که گویند. علتغیر معمولی که در گردن ایجاد شود، توده گردنی می به هر توده

ای بزرگ ای باشند. ممکن است به اندازهها ممکن است در هر اندازهشوند. آنمی توده های گردنیمنجر به ایجاد 

ها ها نیز کوچک هستند و تنها را زیر پوست خود ببینید و لمس کنید. اما برخی از آنباشند که حتی بتوانید آن

ها عموال متوجه وجود آنها اگر کوچک باشند و عالمتی ایجاد نکنند، فرد مشوند. تودهبا معاینه دقیق مشخص می

 شود.نمی

توانند عالمت یک عفونت ساده در بدن باشند  و بعد از مدتی خود به خود از بین بروند. اما در ها میاین توده

تری مانند سرطان هستند. به همین دلیل است که پزشکان توصیه های جدیای از بیماریبرخی موارد نیز نشانه

 ها حتما با پزشک متخصص مشورت کنید.خیم بودن این کیستخوشکنند برای اطمینان از می

 چیست؟ توده های گردنیعلت ایجاد 



 

 

 

های شما تا شود نگرانیها باعث میشوند. شناخت این علتهای مختلفی ایجاد میبه علت توده های گردنی

ا به پزشک متخصص در این ها در گردن رای کم شود. اما بهتر است شناخت علت اصلی وجود این تودهاندازه

کنیم. های به وجود آمدن این نوع ضایعه را با جزئیات کامل بررسی میزمینه واگذار کنید. در ادامه علت

 بخوانید. هاین مقالها را در تری در مورد علتتوانید اطالعات دقیقهمچنین می

  عفونی( mononucleosis)مونونوکلِئوز 

کند. شوند. این ویروس بیشتر جوانان و نوجوانان را درگیر میایجاد می HBVها معموال توسط ویروس این عفونت

عالئم وجود این عفونت عالوه بر ایجاد توده در گردن، مواردی چون سردرد، گلودرد، تورم غدد لنفاوی، تب، 

ی گردن بیمار به این علت ایجاد شده باشد، معموال تا دو ماه درد است. اگر ضایعه خستگی، عرق شبانه و بدن

 ماند. باقی می

 برآمدگی تیروئید

ای از سرطان تیروئید است. در گردن این بیماران باشد که نشانه توده های گردنیترین تواند خطرناکاین نوع می

ها با توجه به اینکه هورمون تیروئید تولید آید. این غدهمیهای جامدی که با مایع پر شده است، به وجود غده

 شوند. بندی میکنند یا خیر به سه دسته سرد، گرم و خیلی گرم تقسیممی

https://www.healthline.com/health/neck-lump


 

 

ضرر است. اما احتمال اینکه نشانه سرطان یا اختالل در سیستم ایمنی بدن ها معموال بیالبته وجود این نوع توده

دار، ها شامل تورم غده تیروئید، اشتهای کم، بلع سخت، سرفه و صدای خشین تودهباشند نیز وجود دارد. عالئم ا

روئید کاری تیهای پرکاری یا کمتوانند نشانهدرد در گردن یا گلو و مشکل در تنفس هستند. البته این موارد می

 نیز باشند.

 (Branchial cleft cystکیست شکاف برونکیال )

های مادرزادی هستند که ممکن است در یک یا هر دو طرف گردن نوزاد وجود ها یکی از اختاللاین کیست

اگر در دوره جنینی شوند. ها زیر استخوان ترقوه کودک ایجاد میداشته باشند. در برخی موارد نیز این کیست

ر اغلب ها دشود. این کیسته ایجاد میبافت گردن و ترقوه یا شکاف برونکیال به طور کامل رشد نکند، این عارض

شوند. همچنین در برخی از موارد خطرناک نیستند، اما در برخی موارد باعث سوزش و درد در پوست و گردن می

 موارد نادر این تومورها بدخیم هستند و تبدیل به سرطان خواهند شد.

ستند. همچنین ممکن است در پوست گردن، هایی در گردن نوزاد هها شامل فرورفتگی یا تودهعالئم این کیست

شود. ناحیه وجود کیست در گردن برخی از نوزادان نیز متورم می ای دیده شود.شانه یا ترقوه نوزاد ضایعه

یا  شوندهای تنفسی میهمچنین نوزاد نسبت به لمس این نقطه حساس است. برخی از نوزادان نیز دچار عفونت

 .ات خارج شودها مایعممکن است از گردن آن

 گواتر

 



 

 

شود. در واقع گواتر رشد غیر  توده های گردنیتواند منجر به ایجاد هایی است که میگواتر نیز از دیگر علت

اما  خیم است.کند و خوشطبیعی غده تیروئید بیمار است. در برخی موارد گواتر مشکلی برای بیمار ایجاد نمی

شود. گواتر عالئمی چون مشکل ایش تولید هورمون تروئید در بدن میدر برخی موارد نیز منجر به کاهش یا افز

 در بلع، سرفه و کوفتگی دارد. همچنین ممکن است بیمار هنگام باال بردن بازوهای خود سرگیجه احساس کند.

 ورم لوزه

جاد د، ایکننلنفاوی را درگیر می غددهای ویروسی یا باکتریایی که های مختلفی چون عفونتورم لوزه به علت

شود. ورم لوزه عالئمی چون گلودرد، تب، تنفس غیر صحیح، لرز و سردرد را به دنبال دارد. با وجود این می

های های سفید یا زردی روی لوزههمچنین ممکن است لکهشوند. های بیمار متورم و حساس میها لوزهعفونت

 بیمار دیده شود.

 (Hodgkinبیماری هوچکین )

 توده هایترین نشانه این بیماری تورم بدون درد غدد لنفاوی است. این بیماری در برخی موارد باعث ایجاد مهم

ی های بیمارکنند. از دیگر عالمتهای ناشی از آن بعد از بهبود بیماری بهبود پیدا میشود. تودهنیز می گردنی

 هوچکین خارش پوست، تب، خستگی، کاهش وزن یا سرفه است.

 های چربیدهغ

کنید، نرم هستند. حتی ها را لمس میهستند. زمانی که این توده توده های گردنیخطرترین نوع کمها این غده

ها معموال کوچک یا متوسط هستند. اگر روی این تودهممکن است زیر انگشت شما به راحتی جابجا شوند. 

 ها نیز ایجاد شوند. کنند. عالوه بر گردن ممکن است در پشت شانهمسیرهای عصبی قرار بگیرند درد ایجاد می

 توانند نشانه سرطان باشند؟می توده های گردنیآیا 



 

 

 

کنند. اما در معموال مشکلی برای بیمار ایجاد نمی توده های گردنیهای قبل گفتیم، همانطور که در قسمت

هایی ترین سرطانهای مختلف سر و گردن باشند. مهمبرخی موارد ممکن است نشانه از بروز سرطان در ارگان

 ایم.شوند، را در ادامه نام بردهکه منجر به ایجاد توده در ناحیه گردن می

 .سرطان گلو 

( نیز جزو سرطان oropharynxها، سرطان اوروفارنکس )های صوتی، لوزههای مختلفی چون تارسرطان ناحیه

 شوند.گلو محسوب می

 ( سرطان سلول بازالBasal cell carcinoma) 

توده های های خونی آن قابل مشاهده هستند. این های ناشی از این سرطان متورم، قرمز و براق هستند. رگغده

 کنند.بهبود پیدا نمی گردنی

 سرطان سل( ول سنگفرشیSquamous cell carcinoma) 

های ناشی از این دهد. تودهقرار دارند، رخ می UVاین نوع سرطان در مناطقی که در معرض تابش مستقیم اشعه 

 شود.کند یا بعد از بهبود کوتاه مدت دوباره ظاهر میسرطان خونریزی دارد و بهبود پیدا نمی

 سرطان مالنوم 



 

 

های بدخیم نیز ممکن است خال توده های گردنیترین نوع سرطان پوست است. عالوه بر این بیماری شایع

 ای از وجود این سرطان در بدن باشند.نشانه

 ها مشکوک به سرطان است، چیست؟ترین عالئم افرادی که توده گردنی آنمهم

 

ها نشان یم متفاوت است. اما برخی از نشانهخهای خوشسرطانی نسبت به سایر توده توده های گردنیشکل 

 ها بیشتر است. این عالئم عبارتند از؛دهند که ریسک سرطانی بودن این تودهمی

 .باقی ماندن توده و عدم بهبود بعد از دو الی سه هفته 

 .رشد توده با گذشت زمان 

 مدتی دوباره ظاهر شود.رود. حتی ممکن است بعد از کند اما کامل از بین نمیتوده بهبود پیدا می 

 کند.صدای فرد تغییر می 

 آید.مشکل در بلع و تنفس به وجود می 

 .با درد گوش یا گردن یا گلو همراه است 

 کند.بیمار تب می 

 کند.وزن به طور غیر معمول کاهش پیدا می 

رای اینه نیاز دارند. بتوانند نشانه وجود سرطان باشند و به معالبته هیچ کدام از عالئم باال به صورت مطلق نمی

 کلیک کنید. این لینکتوانید روی اطالعات بیشتر در این زمینه می

 کنند؟خود به خود بهبود پیدا می توده های گردنیآیا 

https://www.entnet.org/content/neck-mass-adults-guideline-evaluation-provides-framework-timely-diagnosis.
https://www.entnet.org/content/neck-mass-adults-guideline-evaluation-provides-framework-timely-diagnosis.


 

 

 

د، باشن هایی که ناشی از عفونتبستگی دارد. به عنوان مثال توده توده های گردنیاین موضوع به علت ایجاد 

هایی که ناشی از ورم لوزه باشند، بعد از عمل جراحی روند. یا تودهخود به خود بعد از بهبود عفونت، از بین می

 کنند. لوزه بهبود پیدا می

کنند. اما اگر بیشتر از این مدت طول کشید، الزم خیم تا یک ماه بعد بهبود پیدا میخوشهای به طور کلی توده

شوند، ها به دفعات در گردن شما ظاهر میهمچنین اگر این توده است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید.

شوند، درد و عالمتی که به ندرت ایجاد می توده های گردنیباید علت آن را پیگیری کنید. بنابراین در مورد 

  کنند، نگران نشوید.ندارند و بعد از مدتی بهبود پیدا می

 چیست؟ توده های گردنیهای تشخیص روش



 

 

 

کنید، پیش از هر چیز باید به سواالت او پاسخ دهید. پزشک از شما در مورد زمانی که به پزشک مراجعه می

کند. به عنوان مثال مواردی مانند میزان سوال می یتوده های گردنمواردی چون عادات، سبک زندگی و عالئم 

مصرف دخانیات و مشروبات الکلی در مورد سبک زندگی بیمار اهمیت دارد. همچنین بیمار باید به دکتر اطالع 

 اند و آیا عالوه بر وجود توده، عالمت دیگری نیز وجود داشته است یا خیر. دهد که عالئم از چه زمانی آغاز شده

رود. پوست سر، گوش، چشم، های مختلف سر و گردن بیمار میآن پزشک به سراغ معاینه فیزیکی قسمتبعد از 

شوند. پزشک در این مرحله عالوه بر توده به دنبال سایر عالئم بینی، دهان، گلو و گردن در این مرحله معاینه می

 گردد.غیر طبیعی در این نقاط می

 بریم.ها را نام میکنند که در ادامه آنهایی را تجویز میآزمایش متخصصین برای اطمینان از تشخیص خود

  الرنگوسکوپی( تورینوoto-rhino-laryngoscopy در این آزمایش پزشک با استفاده از یک :)

 کند. دستگاه دارای نور مناطق تاریک گلو، گوش و بینی بیمار را معاینه می

 های جانبی مانند آزمایشCBC  یاWBC  برای اطمینان از سالمت عمومی و سیستم ایمنی بدن انجام

 شود. می

 کند.آزمایش اشعه ایکس قفسه سینه مشکالت موجود در ریه، نای و غدد لنفاوی را بررسی می 

 های موجود در این نقطه های غیر تهاجمی برای تشخیص عارضهگردن نیز از دیگر آزمایش گرافیسونو

 است.

 MRI  کاربرد دارد. توده های گردنیبرای تشخیص سر و گردن نیز 



 

 

 چیست؟ توده های گردنیهای درمانی روش

 

شوند، درمان منحصر به فردی دارند. به عنوان مثال می توده های گردنیهایی که باعث ایجاد هر کدام از علت

شوند. ها به راحتی درمان میبیوتیکهای مختلف ایجاد شده باشند، با استفاده از آنتیها به علت عفونتاگر توده

 هایی چون عمل جراحی، پرتو درمانی و شیمیها سرطان باشد، بیمار باید تحت درماناما اگر علت ایجاد آن

 انی قرار گیرد.درم

هاست. طبق تحقیقات آکادمی گوش، حلق و تشخیص به موقع آن توده های گردنیترین اصل در درمان مهم

های رطاناند سشدند، توانسته توده های گردنیبینی آمریکا بسیاری از بیمارانی که موفق به تشخیص زودهنگام 

براین با توجه به عالئمی که در این مقاله بررسی کردیم، ترین عوارض جانبی درمان کنند. بناسر و گردن را با کم

 توانید تشخیص دهید که چه زمانی باید به پزشک متخصص برای معاینه مراجعه کنید. می

 بندیجمع



 

 

 

های های بدخیم نیاز به درمانتوانند به راحتی و بدون ایجاد مشکل درمان شوند. البته نمونهمی توده های گردنی

توانند بیماری خواهند داشت. اما بیماران به کمک پزشک متخصص و کارآزموده در این زمینه می تریگسترده

خود را در زمان مناسب تشخیص دهند و برای درمان آن اقدام کنند. دکتر مریم یعقوبی متخصص گوش، حلق و 

وده تز روند درمان و بهبود توانند شما را در این زمینه راهنمایی کنند. همچنین در صورت نیابینی هستند و می

 را با باالترین کیفیت پیش ببرند.  های گردنی

 


