
  
غير قابل توجيه و يا كاهش وزن  خستگي 

 از وزن بدن در يك %10مساوي يا بيشتر از 
 .ماهه 6 تا 3دوره 

  .توجيه تب غير قابل 
قبل از بروز عالئم بيماري سرطان، انواعي از آن توسط 

 با انجام اين .غربالگري قابل تشخيص هستند تستهاي
تشخيص را بيماري   از بروز عالئم و قبل توان ميتستها

، هانه رحم كه با آزمايش پاپ اسميرمانند سرطان د. داد
  به نامفاكتوري گيري  روستات كه با اندازهسرطان پ

PSA   با معاينه شخصي كه يا سرطان پستان در خون
 مي توانند غربالگري و تشخيص داده و ماموگرافي

  .شوند

   سرطان درمان

ت و همچنـين  عوامل، مشخـصا داراي  سرطانهر نوع 
 اما روش هاي اصلي درمـان       مي باشد درمان خاص خود    

  :عبارتند از  ها سرطانتمام 
ــي)1 ــو)2   جراح ــاني  )3تراپي   رادي ــيمي درم    ش
 ژن درماني )5             درماني هورمون)4
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  انواع سرطانها
 كه سازندة استي  سلولهايشامل سرطان: كارسينوم- 1

يا پوشانندة الية داخلي ) مثل سرطان پوست(پوست 
مثل سرطان (و يا سازندة غدد  )مثل سرطان ريه(اعضا 
  .هستند) پستان

كه از  استسرطانهايي شامل اين دسته : ساركوم - 2
بافت همبند مثل غضروف، استخوان وماهيچه منشاء 

 .ميگيرند
شامل سرطان هايي است كه از : ها لوسمي و لنفوم  -3

 دهندة خون و سلولهاي ايمني سلول هاي تشكيل
  .دنميگير امنش

   :نمائيد درصورت وجود موارد زير به پزشك مراجعه
 به خونريزي يا واژينال طبيعي غير ترشح 

 ماهيانه هاي كلسي در مدت يطوالن صورت

 نقاط ساير يا سينه در سفتي يا غده وجود 
 بدن

 . نكند پيدا بهبود سادگي به هك پوستي زخم 

 مثانه يا روده عادي فعاليت نحوه در تغييراتي 

 سالمندان در ممتد سرفه يا صدا خشونت 

 بلع در اشكال يا هاضمه سوء 

 .خال تغيير واضح در اندازه يا ساختار زگيل يا 

  .درد دائمي يا احساس مشكلي در ناحيه شكم 

د م    ا 
  
  
  
  
  

یک رطان و ژ ون،  قات     

د ی  ید صدو ی  وم زپ ه  شد ع   ا

  

  چيست؟ سرطان
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  در رابطه با سرطان حقايقي

نفر در جهان به سرطان مبـتال        ميليون   10ساالنه بيش از    
 2000تـا سـال   (ميرنـد    ميليون نفر آنها مـي 6شده كه 
، پيش بيني مي شود كه تعداد ابتال به سرطان تا           )ميالدي

 ميليون نفر در سال برسد، هـم  15ميالدي به  2015سال 
علّت مرگ  اكنون سرطان در كشورهاي پيشرفته دومين

ن علّـت مـرگ و      و مير و در كشورهاي جهان سوم سومي       
بيماريهـاي قلـب و عـروق و     اولين علّـت (مير مي باشد 

  )سومين علّت حوادث و سوانح جاده اي است
 شناسايي شده است و ايـن         نوع سرطـان  100بيش از    -1

ند تظـاهر   نسرطــان ها در هر قسمتــي از بدن مي توا        
     .پيدا كنند

  سرطان شايع و كشنده در مردان در سراسر جهان         5 -2
  مري مقعدي و-ده ايور ،كبد ،عده م ،عبارتند از ريه

 سرطان شايع و كشنده در زنان به ترتيب عبارتنـد   5 -3
دهانـه   و مقعـدي -ده اي و،ر معـده    ، ريه ،از سرطان سينه  

  .رحم
مــصرف دخانيــات بزرگتــرين و تنهــا عامــل قابــل   -4

  .پيشگيري از سرطان ها در جهان مي باشد
  

  سرطان چيست؟

 همانند كيسه احد اساسي و ساختماني حياتسلول و
اي چرب، ها، اسيده اي است حاوي پروتئين

). DNA ( كربوهيدراتها و ماده حيات به نام دي ان اي 
قابليت رشد، تكثير و همانندسازي از ويژگي هاي 

ساختار ژنتيكي هر سلول . سلول هاي زنده است
. سرعت رشد، تقسيم و زمان مرگ آن را تعيين مي كند

در حالت طبيعي، جايگزيني سلولهاي فرسوده با 
ه منظم تبعيت مي كنند و سلولهاي جوان از يك برنام

فرايند رشد و تجديد سلولي به طور ثابت در بدن اتفاق 
   . افتد مي

ها توانايي  سرطان نوعي بيماري است كه در آن سلول
دهند و اين  تقسيم و رشد عادي خود را از دست مي 

موضوع منجر به تسخير، تخريب و فاسد شدن 
هاي  از اجتماع اين سلول. شود هاي سالم مي  بافت

اي به  هاي سالم توده  هاي بافت سرطاني و تخريب سلول
اي محدود   اگر تومور به اليه. شود نام تومور ايجاد مي

ها و ارگانها سرايت نكند  ختم شود و به ساير بافت
است و اگر تومور )  غيرسرطاني(خيم  تومور خوش 

گسترده شده يا به طور بالقوه قابليت پخش شدن و 
ير بافتها و ارگانها را داشته باشد احاطه كردن سا
  اشكالبرخي از. شود ي ناميده ميبدخيم يا سرطان

هاي  تهاجمي پيدا كرده و به ساير بافتخاصيت سرطان 
كنند و  بدن، عمدتا از طريق خون و لنف، سرايت مي

  .كنند تومورهاي جديدي را ايجاد مي

 سراسـر جهـان بـا يـك         ييك پنجم كل سرطانها    -5
 براي مثال ويروس پاپيلوهاي   ارتباط دارد    عفونت مزمن 

د مي شوسرطان دهانه رحم كه باعث ) HPV  (انساني 
ــروس هپاتيــ  ــه B تو وي ــث  ك ــرطانباع ــدس    كب

  .مي شود
و در مراحـل اوليـه      تشخيص  با  يك سوم كانسر ها      -6

  .اشندمي ب  ، قابل درمانكافيدرمان 
 سرطان ها عمدتاً بوسيله عدم مصرف 40%  -7

دخانيات، داشتن تغذيه سالم، انجام فعاليت بدني و 
پيشگيري از عفونت هايي كه ممكن است منجر به 

  .شوند، قابل پيشگيري هستندسرطان 

  
  :افتد كه يا بدخيم زماني اتفاق ميرشد سرطاني 

ها به طور غيرقابل كنترل شروع به  برخي از سلول -
  .تكثير كنند

 دار دفاع از بدن  بيعي عهده هايي كه به طور ط بخش -
هستند مانند سيستم ايمني بدن قادر به پيشگيري از 

  . نباشند سلوليرويه تقسيم بي 
تعدادي از سلولهاي غيرطبيعي از نظر اندازه بزرگ و  -

  .شوند  تر  بزرگ


