
 

  

 سرطان چيست ؟
سرطان يعني رشد، تكثير و گاهي انتشار غير طبيعي سلولهاي بدن. جسم   

انسان از ميليون ها ميليون سلول تشكيل شده است كه در كنار هم ، باتمت   

مانند ماهيچه ها، استخوان و پوسمت را ممي سمازند اغلمو سملولهاي       هاي

طبيعي بدن در پاسخ به تحريكاتي كه از داخل و خارج بدن به آنها وارد مي 

شود رشد و توليد مثل مي كنند  و در نهايت مي ميرند اگمر ايمف ترآينمد در    

عي مسير تعادل و صحيح خود اتفاق بيفتد بدن سال  مي ماند و عملكرد طبي

خود را حفظ مي كند اما مشكالت زماني شروع ممي شمود كمه يمو سملول      

 طبيعي دچار جهش و يا تغيير شده و به سلول سرطاني تبديل ميشود.

 

يو سلول طبيعي ممكف است بدون همي  دليمل وايمحي بمه يمو سملول       

سرطاني تبديل شود ولي در اغلو موارد، تبديل در اثر مواجهه مكرر با ممواد  

نند الكل و دخانيات صورت ميگيرد. شكل ظاهري و نير عملكرد سرطان زا ما

سلولهاي سرطاني شده يا سملولهاي طبيعمي   ،  DNAيا ماده ژنتيكي سلول 

هممان   DNAتفاوت دارد جهش يا تغيير ايجاد شده در يمو سملول تغييمر    

مسئول كنترل شكل ظاهري و عملكرد  سلول است. آن سلول سمرطاني بما   

خود متفاوت است و ديگر كار سلولهاي طبيعي  بمدن  سلول هاي سال  كنار 

را انجام نمي دهد. ايف سلول تغيير ياتته از سلول هاي همسمايه ا  جمدا   

مي شود و نمي داند چه زماني رشد  بايد بمه پايمان برسمد و بميمرد. بمه      

عبارت ديگر سلول تغيير ياتته از دستورها و عالئ  داخلي كه سلولهاي ديگر 

هستند، پيروي نمي كند و به جاي هماهنگي با سلولهاي ديگر در كنترل آنها 

تقسي  و به دو سملول   "جهش ياتته "خودسرانه عمل مي كند. ايف سلول 

تبديل ميشود و ايف ترآيند به هميف ترتيمو اداممه    "جهش ياتته  "جديد 

مي يابد تا همان يو سلول موذي به توده اي از سلولها كه تومور ناميده مي 

يل مي گردد. گاهي ايف تومورها خو  خي  بوده و رشد نمي كننمد.  شود تبد

ولي در صورتي كه سلول هاي تومور رشد كنند و تقسي  شوند و سلول هاي 

طبيعي اطراف خود را از بيف ببرند و به نقاط ديگر بدن هم  دسمت انمدازي    

محسوب مي شوند. بزرگتريف خطر تومورهاي بدخي ،  "تومور بدخي  "كنند

ي آنها در حمله به باتت هاي سال  و پخش شدن در بدن اسمت. همر   تواناي

ژن  چه تومورها رشد كنند و بزرگتر شوند، جلوي رسيدن مواد غذايي و اكسي

را به سلولهاي سال  مي گيرند و با پيشرتت سرطان، سلولهاي سمال  ممي   

ميرند و عملكرد و سالمت بيمار از بيف مي رود اگمر جلممموي ايمف تراينمد     

 ه نشود، سرطان به مرگ مي انجامد.گرتت

 انواع سرطان ها 
 اغلو سرطان ها به سه دسته تقسي  مي شوند.

 از سلولهايي كه سازنده پوست  :شامل سرطان هايي ميشود كه

هستند)مثل سرطان پوست: كارسينوم( و يا اليه داخلي اعضاء را مي 

 پوشانند )مثل سرطان ريه( و يا سازنده غدد هستند ) مثل سرطان سينه( 

 

  ،ايف دسته سرطان هايي هستند كه از باتت همبند مثل غضروف

ايف رو سرطان هاي  استخوان و ماهيچه منشاء مي گيرند مانند ساركوم. از

 استخوان يا ماهيچه رادر هرنقطه از بدن ساركوم مي گويند.

 

  شامل سرطان هايي است كه ازسلولهاي تشكيل دهنده خون و

 سلولهاي ايمني منشاء مي گيرند: مانند لوسمي و لنفوم 

در كشورهاي غربي، سرطان پوست شايع تريف سرطان است و پس از آن 

 تات ، روده بزرگ ، مثانه و رح  قرار دارد. سرطان سينه، ريه ، پروس

 عوامل خطر آتريف در پيدايش سرطان

سيگار كشيدن ، مي گساري ) به خصوص  :عادت هاي فردي 

 .توام با مصرف توتون( و برنامه هاي غذايي ناخوشايند 

شامل پرتوهاي ترابنفش خورشيد،  :عوامل زيست محيطي 

 وجود مواد شيميايي در آب و هواي آلوده و جز اينها..

تماس تزون از اندازه با پرتوهاي ايكس،  :خطر هاي شغلي 

تشعشع اتمي و مواد صنعتي همچون تركيبات ارسنيو، كادميوم، كلرايد 

 وينيل و الياف پنبه نسوز

 انواع شايع سرطان 

 متداولتريف نوع سرطان، كه درمان آن نسبتاً ساده  :سرطان پوست

 بوده و بيشتر در اترادي كه پوست شان روشف است ديده مي شود .

نشانه ها: پوست مدام در معرض نور خورشيد هست. خونريزي ، خار  ، 

 درد يا هر تغييري در ظاهر برآمدگي ها، خال ها يا زخ  هاي پوست . 

 كشنده تر است و بيشتر در اتراد از همه سرطان ها  :سرطان ريه

 سيگاري ديده مي شود.

نشانه ها : سرته هاي مداوم ، وجود خون در خلط سينه ، درد و عفونت 

 سينه 

 :سال ديده مي شود در  05در زنان باالي  بيشتر سرطان پستان

زناني كه دوره عادت ماهانه ي آنها در سنيف پاييف آغاز و يا در سنيف باالتر 

اند يا هيچگاه بچه اي نداشته اند و يا نخستيف بچه را در سف يائسه شده 

 سالگي به دنيا آورده اند. 05بعد از 

نشانه ها: وجود توده ، تغيير ظاهر ، يخي  شدن باتت، ترشح مايعات 

 روشف يا خوني از نوك پستان

 

 غده اي در زير شانه آقايان، بيشتر مردان  : سرطان پروستات

 سال را مبتال مي كند. 50باالتراز 

نشانه ها: ادرار دردناك، وجود خون در ادرار ، جريان يعيف يا منقطع 

 ادرار و تكرر ادرار 

 برنامه غذايي داراي  : سرطان راست روده و روده ي بزرگ

 چربي حيواني زياد و سلولز ك  يكي از عوامل بروز آن است .

نشانه ها: خونريزي از مقعد، تغيير اجابت مزاج، وجود خون در مدتوع ، 

 درد شكمي 

 در مردان شايع تر اززنان است. :سرطان معده 

استفراغ وجود  بي اشتها، درد شكمي، كاهش وزنهايمه،  نشانه ها: سوء

 ن در مدتوع و استفراغ خو

 بيشتر زنان يائسه را مبتال مي كند . : سرطان رحم و تخمدان 

: تورم شك  ، درد شك  ، كاهش وزن، خونريزي بيف دوره هاي نشانه ها

 عادت ماهيانه و خونريزي بعد از يائسگي .

 در بانواني كه در سنيف پاييف ازدواج كرده  : سرطان گردن رحم

 اند و نيز خان  هايي كه سيگار ميكشند ، شايع  تر است .

نشانه ها : خونريزي غير عادي دربيف دوره هاي عادت ماهيانه بعد از 

 خونابه  اتآميز  يا پس از يائسگي و ترشح

  دستگاه لنفاوي را كه بخشي  :هوچكينيسرطان لنفاوي و غير

 از سيست  بدن در برابر عفونت هاست مبتال مي كند.

غده هاي متورم در گردن ، زير بغل يا كشاله ران، بي  : نشانه ها

 اشتهايي ، تو و تعريق شبانه 

  : بيشتر اتراد سيگاري را مبتال مي كنند . سرطان  مثانه 

تكرر ادرار ، احساس درد يا سوز  موقع  ،: وجود خون در ادرار نشانه ها

 ادرار و دشواري دتع آن 

 نكات مربوط به پيشگيري از سرطان :
 . رژي  غذايي متعادل و سال  داشته باشيد*  

 سيگارتان را ترك كنيد يا اصالً هيچوقت سيگاري نشويد.* 

 مصرف نوشيدني هاي الكلي را كاهش دهيد.* 

كل به طرز قابل توجيهي خطر ابتال به كشيدن سيگار در كنار مصرف ال* 

 سرطان هاي دهان، مري و ساير سرطان ها را اتزايش مي دهد.

رتو به پزشو زنان براي انجام آزمايشات مربوط به زنان به طور م* 

 خود مراجعه كند .  

 * آزمايشات ماهانه سينه را هر ماه انجام دهيد .

 * از كرم  يد آتتاب استفاده كنيد .

 جنسي ايمف داشته باشيد . * رابطه
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 مركز آموزشي درماني امام خميني )ره(
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 واحدآموزش همگانی

 

 

 استفراغ خوني ، هض  مكرر غذا، درد پس از غذا  معده :

 خوردن ، كاهش وزن

  :مواد غذايي موثر در پيشگيري از بروز سرطان 

   بروكلي، پيازچه، مغزهاي آجيل و خشكبار سير، كيوي، ماهي، كل

 به ساالد خود اياته كنيد . مصرف مركبات را اتزايش دهيد.

  غذاهاي آماده همانند پيراشكي ، چيپس و انواع ساندويج از

روغف هاي جامد و مانده تهيه ميشوند و مواد نگهدارنده در داخل 

 كنسروها سرطان زا است. 

  از سبزي هايي مثل كل  ، جوانه گندم)دست ك  سه وعده در

 .هفته( استفاده كنيد 

 . مقداري زغال اخته به غالت موجود در صبحانه خود اياته كنيد 

  از پيدايش سرطان و بيماري هاي قلبي  0چربي هاي نوع امگا

 جلوگيري مي كند.

 چربيها اشباع نظير روغف نخل، روغف نارگيل، روغف هاي نباتي 

 جامد، دنبه و چربي متصل به گوشت زيان آور هستند.

  كل  تر  )كل  تر  به كل  رنده شده و اب پز شده با سركه

 گفته ميشود( را به جمع خوراكي خود اياته كنيد .

  روغف زيتون و كونوال به ميزان زيادي از شيوع سرطان هاي

پستان و پروستات پيشگيري مي كنند به شرط ايف كه بيشتر از 

 درجه سانتي گراد حرات داده نشوند. 105
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   هميشه از كاندوم استفاده كنيد مگر ايف كه در يو رابطه

طوالني مدت مطمئف باشيد. از آنجا كه سرطان هاي مختلفي وجود 

عالئ  هشدار دهنده بسياري نيز وجود دارد كه در زير به برخي دارد 

 از عالئ  اشاره مي شود:

   : مشاهده خون در ادرار، احساس درد يا مثانه و كليه

 سوز ، اتزايش ادرار

  : توده، خار ، قرمز شدن نوك سينه كه به دليل سينه

 بارداري ، شيردهي يا قاعدگي نباشد.

   : ره ماهانه ، هر نوع ترشح غير خونريزي در تواصل دورح

عادي،  قاعدگي دردناك ، قاعدگي شديد كه نياز به مراجعه به 

 پزشو داشته باشد.

  :خونريزي روده ، مشاهده خون در مدتوع يا تغيير روده بزرگ

عادات مزاجي مثل اسهال مداوم يا يبوست عالئ  هشدار دهنده اي 

 د.هستند كه حتماً نياز به مراجعه به پزشو دارن

  : رنگ پريدگي، خستگي، كاهش وزن ، عفونت هاي لوكمي

مكرر ،خونريزي بيني ، درد مفصل يا استخوان، كبود شدن سريع 

 بدن 

 سرته هاي مكرر، بزاق خلط سينه خوني ، سنگيف شدن :  ريه

 سينه و درد سينه 

  : بزرگ شدن غدد لنفاوي، خار  پوست، عرق كردن لنفاوي

 در شو ، تو بي دليل و كاهش وزن 

  : هر نوع زخ  مزمف در دهان و زبان، يا گلو كه دهان و گلو

 درمان نشود .

  : متاسفانه تا مراحل آخر پيشرتت آن معموالً عالئمي تخمدان

 ندارد.

 متاسفانه تا مراحل آخر پيشرتت آن معموالً :  لوزالمعده

 الئمي ندارد.ع

  : تغيير رنگ، سايز و ظاهر خال ها، ايجاد زخ  شبيه به پوست

خال، ايجاد تومور يا توده در زير پوست كه شبيه زگيل است و 

  درمان نمي شود.
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