
 هوالشافی

 عوامل شایع بروز سرطان

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

هنوز کسی علت رفتارهای سلولهای سرطانی را نمی داند، ولی عواملی را می شناسیم که مسئول رشد انواع خاصی از سرطان 

 ار فراوان و متنوع هستند.هستند. علل سرطان بسی

ساخته و گیاهی در تماس  سان  سموم مختلف محیطی، غذایی، ان شد، ما هر روزه با هزاران  صل قبل گفته  همان طور که در ف

هستیم. دستگاه ایمنی بدن ما برای سم زدایی این مواد شیمیایی و حفظ سالمت متعادل ساخته شده است. به علت زیاد بودن 

ست  شود. وقتی بدن نتواند این عوامل، ممکن ا سم زدایی طبیعی برای آن دشوار  شده و یا  ضعیف  کارکرد دستگاه ایمنی بدن 

 اعمال را درست انجام دهد، بیماری روی می دهد. 

تنها در ایاالت متحدة امریکا، هر دقیقه یک نفر از سرطان می میرد. سه میلیون نفر سرطان دارند و سرانجام، از هر سه نفر آنان 

مورد جدید سرطان در  1،344،100، انتظار تشخیص 2003ک نفر به دلیل ابتال یکی از انواع این بیماری می میرد. در سال ی

عروقی، سرررطان دومین علت شررایگ مر  در امریکاسررت. بیک از یکصررد نوع  –امریکا می رفت. امروزه، بعد از بیماریهای قلبی 

 مورد سرطان تنها در امریکا قابل پیشگیری است. 170،000از مختلف سرطان شناخته شده است و هر سال بیک 

سال  سترالیا،  1992در  ست غیر مالنومی،  34،695مورد جدید، و  82،135در ا سرطانهای پو سرطان، به جز  شی از  مر  نا

یون مورد ، انتظار افزایک الاقل پنجاه درصرردی، تا پانزده میل2020، تا سررال «گزارش جهانی سرررطان»گزارش شررد. براسرراس 

 جدید سرطان در سراسر دنیا می رود.

سرطان رودة بزر   ستات و  سرطان پرو سیگار(،  شیدن  شی از ک سرطان ریه )نا سرطان در مردان همة دنیا،  شایگ ترین انواع 

است. و شایگ ترین موارد سرطان در زنان سراسر دنیا، سرطان پستان و سپس سرطان ریه، سرطان رودة بزر  و سرطان زهدان 

شیوع پیدا کرده  سترالیا  شورهایی مثل ا صورت فزاینده ای در ک ستند، که به  ست نی سرطان پو شامل  ست. این آمارها  )رحم( ا

 است.

شورهای  سرطان در فرهنگها و ک صدا در می آورند. انواع مختلف  ستند و زنگهای خطر را برای ما به  سناکی ه اینها آمارهای تر

شرردار می دهد که بسرریاری از عوامل محیطی، بیک از عوامل کنتیکی به افزایک سرررطان مختلف غالب تر هسررتند. این به ما ه

کمک می کنند. آگاه شدن از این عوامل خطر و محدود کردن تماس با آنها بسیار ضروری است. تماس مکرر با مواد سرطان زا 

شتر را سرطان بروز خطر طوالنی، مدت  در طان، برای جلوگیری از بروز این بیماری سر موجد عوامل از شدن آگاه. کند می بی

 مهلک در خود و عزیزانمان بسیار مهم است.



 علل شايع سرطان

همان طور که قبالً گفتم، اگر با داشتن رکیم غذایی غنی از مواد ضد اکسایک و مواد محرک ایمنی، دستگاه ایمنی خود را سالم 

شناخ سرطان زاهای  سیار و قوی نگاه دارید، و تا حد امکان از  سرطان برای تان ب شده دوری کنید، احتمال نجات از چنگال  ته 

سرطان یاری  شما را در دوری از بیماریها و  ست عوامل تغذیه ای،  ست در د زیاد خواهد بود. نگرش مثبت و بدون تنک هم د

 می کند. به هر حال، آگاه بودن از سرطان زاهای شناخته شده بسیار ضروری است.

ستگاه ایمنی را سرطان زاها مواد ی سرانجام د سرطان زاها،  شوند. تماس مداوم با  سرطان می  ستند که باعث ایجاد  ا عواملی ه

سرطانهای منجر به مر  در  سوم  شان می دهند که الاقل یک  شواهد تازه ن ضعیف کرده و دری به روی بیماری باز می کند. 

شیو 2003سال  سرطان زاها، و عوامل  شگیری کرد. به طرقی به تغذیه، چاقی،  شد از آنها پی ة زندگی مربوط بوده اند که می 

همین طور، می توا با کمتر قرار گرفتن در معرض تابک آفتاب از بروز بیشتر سرطانهای پوست جلوگیری کرد. بیشتر سرطانهای 

یا سرررطان زاهای  )اطالعات کنتیکی درون سررلولها( در ا ر عوامل درونی مثل هورمونها DNAامروزی از آسرریب دیدن کنها یا 

سرطان  ستی از مواد یا  شوند. در اینجا، فهر شی می  سرطان زاها نا موجود در مواد غذایی، یا عوامل بیرونی مثل تماس مکرر با 

 زاهایی که باعث بروز سرطان یا تشدید آن می شوند ارائه می شود:

 الکل

سرطان را ب صد همة انواع  سه در صرف بیک از حد الکل، االقل  شود. الکل به عنوان یک تقویت کننده مواد امروزه م اعث می 

ستان، کبد، حنجره و  سرطانهای پ شتر در خطر ابتال به  صرف می کنند بی ست. زنانی که الکل زیاد م شده ا شناخته  سرطان زا 

شیدن صرف زیاد الکل و ک شوند. ترکیب م سرطانهای کبد، حنجره، حلق و مری می  شتر گرفتار  ستند و مردان هم بی  مری ه

سیگار خطرناک است. گمان می رود الکل الیة روغنی سلولهای دهان وگلو را ریخته و به امکان ورود عوامل سرطان زای موجود 

 درتوتون و تنباکو به درون آنها کمک کرده و باعث ایجاد سرطانهای گلو، حنجره، زبان و مری می شود.

 حنجره و حتی پستان را باعث می شود.مصرف زیاد الکل هم به تنهایی سرطانهای حلق، مری، کبد، 

 عوامل هيجاني

عوامل روان شررناختی، عاطفی و رفتاری مثل ناراحتی مداوم می تواند به بروز سرررطان کمک کند. تنک مزمن و فشررار روانی 

ر شوند. تنفر، درمان نشده می توانند با تغییر تعادل هورمونی، دستگاه ایمنی را سرکوب کرده وبه بیماری و احتماالً سرطان منج

خشم عمیق، فقدان یک عزیز، غمگینی، افسردگی و رنجهای برطرف نشدة زندگی فرد، از دیگر حاالتی هستند که ممکن است 

 به بروز بیماری منجر شوند.

 علل محيطي



اده می عوامل محیطی از علل بسیاری از انواع مختلف سرطان هستند. در اینجا، برخی از عوامل سرطان زای محیطی توضیح د

 شوند.

نیتروپیرین که از سوختن ناقص سوختهای فسیلی  -1هیدروکربنهای معطر مثل بنزن، بنزوپیرین، دی بنزوآنتراسین، و    ·

ستیکها، روغنهای  شود که در تهیة رزینها، ال صرف می  شیمیایی م سایر مواد  ساختن  به وجود می آیند. بنزن برای 

سرطان روان کننده، رنگها، پاک کننده ها، دار صناعی کاربرد دارند. بنزن یک عامل  شها، نایلون و تارهای  وها، آفت ک

شود. این هیدروکربنها  ساز منجر  سایر اندامهای خون  سرطان  سرطان خون( و  سمی ) ست که می تواند به بروز لو زا

 باعث سرطان پستان هم می شوند.

 ط.کادمیُم جیوه، سرب و سایر فلزات سنگین موجود در محی        ·

 آب که حیواناتی که اند داده   کلروفرم )بخار کلر حاصل از دوش آب داغ( هم از دیگر عوامل خطر است. مطالعات نشان   ·

 از احتماالً شرریمیایی ترکیب این دهد می نشرران که شرروند، می کلیه و کبد سرررطان دچار نوشررند می کلرفرم حاوی

 .است سرطان خطر عوامل

در معرض امواج الکترومغناطیسرری منتشررر شررده از خطوط بر  فشررار قوی، دسررتگاه های  قرار گرفتن طوالنی مدت   ·

ویدیویی بدون حفاظ، پایانه های کامپیوتری، تلویزیون، امواج رادیویی و پتوهای برقی همه خطر ابتال به سررررطان را 

 بیشتر می کنند.

شته ای    · شک مادة کانی ر ست که به  سوز( نامی ا ست )پنبة ن ست البته،. شود می    موجود در طبیعت اطال آزب  آزب

شته ست محکم و ای ر صالح ساختن برای معمول طور به و ا سایل ساختمانی، م صطکاکی و  پارچه ترمز، لنت مثل ا

سته مواد حرارت، برابر در مقاوم های ست. شود می مصرف تالک های فراورده برخی حتی و بندی ب  زایی سرطان آزب

سیار د تواند می که است ر برخی افراد ایجاد سرطان کند. در واقگ، ترکیب سیگار کشیدن و تماس با آزبست تا حد ب

 زیادی احتمال ابتال به سرطان را باال می برد.

 قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض پرتوهای گاما می تواند به اشکال مختلف سرطان منجر شود.        ·

 مدت در معرض پرتو فرابنفک خورشید و المپهای آفتابی. قرار گرفتن طوالنی         ·

  ابت شده است که فرمالدهید سرطان زاست.        ·

شکی مثل پرتوهای    · شی از کار پز سید  Xعلل نا شدن با ا صورت همراه  شیمی درمانی )مگر در  رادیوگرافی و داروهای 

 آمینة گلوتامین(.

 و آفت کشها )از جمله کلردان و هپتا کلر(.  مواد شیمیایی صنعتی و کشاورزی        ·



سال  ست که به محصوالتی مثل ذرت و مرکبات زده می شد. در  ساخته ا سان  مصرف آن در  1988کلردان آفت کشی ان

ایاالت متحده ممنوع گردید، ولی می تواند تا بیک از بیست سال در خاک باقی بتماند. این ماده گرفتاریهای جدی را باعث 

 و دادن مقادیر بسیار کم آن به موش به سرطان کبد در آن انجامید.گردیده 

 بسیاری از انواع شربتهای ضد سرفه ممکن است به خاطر وجود مقدار زیاد کلروفرم در آنها، سرطان زا باشند.        ·

لئورسنت سفید بی نور فلئورسنت صورتی رنگ، خطر بروز برخی اشکال سرطان را بیشتر می کند. گمان می رود نور ف   ·

 خطر باشد.

 هم به شدت مظنون به علت برخی اشکال سرطان )به خصوص تومورهای مغزی( است. (PVC)پلی وینیل کلراید         ·

 روشهای فراوری غذا

طان زای بنزوپیرین و پلی  ند مواد سرررر های رکیمی می توان حد روغن باب کردن، سررررر کردن و گرم کردن بیک از  ک

سم شوند. پرتو  (PAH)ی هیدروکربنهای  سرطان  شا  مقادیر زیاد آنها می توانند باعث  ستن تولید کنند، که خوردن یا ا

 افشانی بیک از حد غذاها و نیز دودی کردن آنها هم خطر بروز سرطان را باال می برند.

 عوامل وراثتي

تر در خطر ابتال به سرطان قرار می گمان می رود حدود پنج درصد سرطانها ار ی باشند. انتقال یک کن ناقص، فرد را بیش

شود.  سرطان چشم )رتینوپالستوم(، که در کودکان دیده می  شند، از جمله  سرطان می توانند ار ی با دهد. چند نوع نادر 

سابقة این بیماری در  سرطان کلیه هم اغلب  سرطان را از یکی از والدین به ارث می برند. در مورد  کودکان این کن موجد 

 جود دارد. سرطان پستان و سرطان رودة بزر  نیز عوامل ار ی قوی دارند.خانواده و

 استروژنها

 داروهای مدت طوالنی مصرررف یا آبسررتنی، دوران در جز به ،(اسررترون هیدروکسرری  -2تولید بیک از حد اسررتروکنها )

دگی بدون تحرک بیشتر می زن و زیاد چربی تجمگ با خطر این. کنند ایجاد بدن در سرطانی شرایط است ممکن استروکنی،

صرف چربی، کم  سویا، کاهک م سبزیجات تیرة چلیپاییان و فراورده های  شتر  شود. می توانید این خطر را با خوردن بی

 پایین آورد. Cکردن وزن، ورزش بیشتر، مصرف بیشتر روغن دانة کتان، روغن ماهی و ویتامین 

 آفتاب

شید،  شترین میزان قرار گرفتن بیک از حد در معرض نور خور ست. ناحیة کوینزلند بی ست ا علت عمدة مالنوم بدخیم پو

ست. این خطر ابتال، در افراد دارای پوست روشن  ستوا ا ست، که به علت نزدیکی آن به ا سترالیا را دارا سرطان پوست در ا

 که دوره های آفتاب سوختگی دارند بیشتر است.

 عادات غذای نادرست



 ود سی و پنج درصد سرطانهاست. برخی خوراکیهای سرطان زا عبارتند از:عادات غذایی نادرست، باعث حد

مصرف زیاد کامبون، گوشت نمک سود، روغن ذرت، روغن دانة پنبه، روعن ساسافراس، برخی انواع قارچ و فلفل زیاد می    ·

 توانند باعث ایجاد یا تشدید سرطان شوند.

 خته یا گوشت زیاد سرر شده.غذاهای سوخته یا برشته مثل نان تست سو        ·

 خوردن گوشتهای آمادة حاوی انتی بیوتیکها و سایر مواد تقویت کنندة رشد ممکن است باعث سرطان شوند.        ·

مقادیر زیاد کاپسایسین )موجود در فلفل تند( ممکن است منجر به سرطان شود. )گرچه مصرف مقدار متعدل آن منافگ    ·

 از سرطان پیشگیری کند(. بسیاری دارد و ممکن است

 خودن زیاد چربی، به خصوص چربی بو گرفته، چربی اکسید شده و روغنهای گیاهی تغییر یافته        ·

 خوردن زیاد قندهای ساده، زمینه را برای سرطان مستعد می کنند.        ·

یها، شررریرین کننده های غیر طبیعی افزودنیها و آالینده های غذایی، از جمله افزودنیها و رنگهای صرررناعی، چاشرررن   ·

سولفیتها،  ساخارین(، پروپیل گاالت،  (BHT ،BVO ،BHA،MSG  سید گوگرد، رنگهای غذایی آمارانت ، دی اک

(، بنزوپیرین، سیکالماتها، هیدرازینها و پیپرین هم ممکن است مضر باشند. )برای فهرست مفصل 2)رنگ قرمز نمرة 

 بخک سوم همین کتاب مراجعه کنید.(تر افزودنیهای صناعی خطرناک، به 

مقدار زیاد گیاه چاپارال ممکن است در بروز برخی انواع سرطان دخالت داشته باشد. )ولی مصرف مقدار مناسب چاپارال    ·

 در درمان سرطان مؤ ر است.(

 مقدار زیاد تری گلیسرید و اسیدهای چرب ترانس در بروز سرطان مؤ رند.        ·

 ن کافی مواد ضد اکسایک و تقویت کنندة دستگاه ایمنی.نخورد        ·

مصرررف کم فیبر. اگر حرکات روده کند باشررد و صررفرا زیاد در روده بماند، باکتریهای زیانبار روده اسررید کولیک را به    ·

سید آپکولیک تبدیل می کنند. به همین ترتیب، تخمیر غذا در رودة بزر  در ا ر عادت پرخور ی سرطان زای قوی ا

سرطان روده یا بیماریهای  سموم در درون رودة بزر  باقی مانده و خطر  شوند تا  یا یبوست طوالنی مدت، باهث می 

 دیگر را باال می برند.

نان و پنیر،    · بار،  ثل ذرت، برخی غالت، خشرررک پک زده ای م طان زای موجود در مواد ک های سرررر یاد کپک خوردن ز

 ت که در کپک بادام زمینی وجود دارد.آفالتوکسین سرطان زایی بسیار قوی اس

نیتریتها سرطان زاهای بسیار قوی هستند که تبدیل به نیتروزامینها شده و توانایی ایجاد سرطان را در هر جای بدن، به    ·

خصرروص معده و روده، دارند. خوراکیهای پرورده، ترش یا شررور شررده، دودی و آماده همه حاوی نیتریت هسررتند. 

 نیتریت عبارتند از کامبون، سوسیس و کالباس، همبرگر، ساالمی و کنسرو گوشت. گوشتهای دارای



مقدار زیاد فلزات سررمی آرسررنیک موجود در صرردف و انگوری که به آنها آفت کشررهای آرسررنیکی زده اند می تواند    ·

 خطرناک باشد.

 مواد مخدر غیر قانونی و تجویزی        ·

صرف زیاد مواد مخدر غیر قانو   · شدن  LSDنی و تجویزی، مثل ماریجوانا، م سرطانی  سوی  سلولها را به  و دیازپام نیز 

ضه و  سرطانهای بی سرکوب می کند و باعث  ستگاه ایمنی بدن را  صرف طوالنی مدت ماریجوانا د سو  می دهد. م

 گردن زهدان می گردد.

 سيگار

دو بسته سیگار می کشد، بیست تا بیست و پنج برابر دخانیات عامل بیست تا سی درصد موارد سرطان هستند. کسی که روزانه 

بیشتر در معرض خطر سرطان است. ترک سیگار امکان پذیرترین راه مقابله با سرطان در دنیاست. دخانیات سرطان زا هستند، 

سرطان ریه،  صد از موارد  سته ای معطر دارند. حدود نود در شیمیایی خطرناکی مثل هیدروکربنهای چند ه شی از چون مواد  نا

کشیدن سیگار است. در سی سال گذشته، تعداد مردان سیگاری بیشتر از زنان بوده است. و این دلیل واضح برای بیشتر بودن 

سرطان ریه در میان مردان بود. البته، در سالهای اخیر، تعدا زنان سیگاری هم بسیار زیاد شده است. این موضوع باهث افزایک 

هم گردیده اسررت. سرریگاریها در خطر ابتال به سرررطانهای دهان، معده، مقعد، لوزالمعده، آلت ترسررناک سرررطان ریه در زنان 

 تناسلی، مجرای بینی، گلو، مری، کلیه، تخمدان، گردن زهدان، بیضه و مثانه هم هستند.

 ويروسها

شیوع هپاتیتهای  ست با  سرطان کبد ممکن ا سرطان هستند.  سها از علل نادر، ولی محتمل  سرطان  Cو  Bویرو شد.  مرتبط با

سان  شد. ویروز نقص ایمنی ان سانی با شی از ویروس پاپیلوم ان و ویروس هلیکوباکتر هم از  (HIV)گردن زهدان هم می تواند نا

 ویروسهایی هستند که خطر ابتال به سرطان را بیشتر می کنند.

صل ست مف ستند. برای فهر سرطان ه شایگ ترین علل  شدند  سرطان زایی که ذکر  سرطان زاها، می توانید به پایگاه  عوامل  تر 

 های اینترنتی زیر مراجعه کنید:

1.http://ntp-server.niehs.nih.gov/ -  ست که سی ملی ا شنا سم  سرطان »این پایگاه اینترنتی برنامة  ساالنة  گزارش 

ست،« زاها سانی ایاالت متحدة امریکا شت و خدمات ان ست جامعی از مواد  را ارائه می کند. این واحدی در وزارت بهدا که فهر

 سمی برای مراکز تحقیقاتی و عموم مردم تهیه می کند.

2.http://atsdr.cdc.gov/ -  ،این پایگاه اینترنتی توسررط آکانس  بت مواد سررمی و بیماریها تهیه شررده اسررت. این پایگاه

 طانهای ناشی از آنها را ارائه می کند.فهرست فو  العاده ای از عوامل سرطان زا، فراورده های حاوی آنها و بیماریها و سر

 شایگ ترین عوامل خطر و عالئم اخطار سرطان



جدول زیر نشان دهندة عوامل خطر و عالئم اخطار در انواع مختلف سرطان است. بیشتر موارد سرطان قابل پیشگیری هستند، 

شناسید. اگر هر یک از عالئم اخطار  بنابراین، از همین امروز تصمیم بگیرید راههای جلوگیری از آنها و نیز عالئم اخطارشان را ب

را در خود دیدید، آن را به پزشک اطالع دهید. از پزشک هم بخواهید آزمونهای ردیابی سرطان، مربوط به سن و جنس شما را 

 به طور منظم انجام دهد.

صی طبیعی فو  العاده ای برای آگاهی زود هنگام از بیماریهای  شخی شهای ت شخیص طبیعی امروزه رو سرطانی وجود دارد. ت

شم یا طبیعت  صص چ سط متخ شمی تو شخیص چ سرطانی وجود دارد. ت فو  العاده ای برای آگاهی زود هنگام از بیماریهای 

درمانگر با دسررتگاه های پیشرررفتة کامپیوتر، روشرری عالی در تشررخیص زودهنگام ضررعف بدن برای جلوگیری از بروز بیماری و 

 .ناخوشی در آینده است

 عالئم اخطار عوامل خطر نوع سرطان

یام  سرطان زاها، عوامل هیجانی، سموم و غیره همة سرطانها عادی، الت یا ترشرررح غیر  خونریزی 

نیافتن زخمها، غده های زیر پوسرررت که 

بزر  می شرروند، تغییر واضررح در شررکل 

تب مزمن، کبودی غیر  خال،  یا  یل  زگ

عادی  بت مزاج، عادی، تغییر غیر  جا در ا

ضمة  سوء ها شکال در بلگ،  کاهک وزن، ا

 راجعه، سرفه یا گرفتگی مداوم صدا.

سرطان مثانه و 

 کلیه

تماس بامواد شیمیایی مثل بنزیدینها، رنگهای آنیلین 

)در السررتیک(، نفتالن )درسرریگارهای بدون فیلتر(، 

سیگار، مصرف زیاد کافئین و / یا شیرین کننده های 

بقة ابتال به شرریسررتوزومیاز، چاقی، غیر طبیعی، سررا

 عفونتهای مکرر مجاری ادرار، دیالیز کلیه.

به هنگام  خون در ادرار، درد و سررروزش 

دفگ ادرار، تکرر غیر عادی ادرار، تب مداوم 

بدون علت، کم خونی، خسررتگی، ضررعف، 

 کاهک وزن.

قرار گرفتن طوالنی مدت در میدانهای مغناطیسررری  تومور مغزی

ساخته د سان  شینی، پرتو تابی، ان سایل ما ر برخی و

حاللهررا، آفررت کشرررهررا،  -برخی مواد شررریمیررایی

 نیتروزامینها )در گوشت فراوری شده یا نمک سود(.

سررردردهای شرردید و مقاوم، سرررگیجه، 

شی از بدن،  ضعف بدون دلیل بخ رخوت، 

اختالالت دید، تاری دید، تهوع، اسررتفراغ، 



حملة غک، تغییر وضرررعیت روانی، تغییر 

 ، فلج.تکلم

شتن بچه،  سرطان پستان  سالگی، ندا سی وپنج  اولین زایمان بعد از 

ستگان درجة  ستان در واب سرطان پ سابقة خانوادگی 

یک، قرار گرفتن در معرض پرتو تابی پیک از سررری 

سیگار کشیدن، ورزش  شها،  سالگی، تماس با آفت ک

نکردن، شروع زود هنگام یا دیرهنگام قاعدگی، شروع 

ائسررگی، مصرررف زیاد الکل و /یا کافئین، زود هنگام ی

مصرف زیاد قند، مصرف طوالنی قرصهای ضدبارداری 

یا درمان جایگزین هورمونی، زیادی اسررتروکن )چه با 

 تولید در خود بدن و چه با مصرف دارو(، چاقی.

وجود غده در پستان، ضخیم شدگی و هر 

تغییر در حالت پسررتان مثل فرورفتگی یا 

، ضررخیم شرردگی یا کشرریدگی رو به باال

تورم نوک پسرررتان، خارش، قرمزی و /یا 

آزردگی نوک پسررتان )غیر از مورد شرریر 

 دادن( ترشح غیر عادی پستان.

سرطان گردن 

 زهدان

بیک از پنچ حاملگی کامل، آمیزش جنسی در سنین 

پایین، سررابقة سرروزاک یا زگیل تناسررلی، آمیزش با 

کنها، افراد متعدد، ناباروری، مصررررف طوالنی اسرررترو

مصرف طوالنی قرصهای ضدبارداری، مصرف توتون یا 

هدان  خال گردن ز با ویروس تب نا، آلودگی  ماریجوا

( و ویروس پاپیلوم انسرررانی، II)هرپس سررریمپلکس 

سید فولیک و ویتامینهای  و  Aکمبود طوالنی مدت ا

C.مصرف زیاد چربی، و چاقی ، 

یه. خونریزی  حل اول بدون عالمت در مرا

های  عدگی، ترشرررحات غیر بین دوره  قا

عادی، قاعدگی دردناک، قاعدگی شرردید، 

آمیزش دردناک، خونریزی بعد از آمیزش، 

وجود سررلولهای غیر عادی در آزمون پا  

 اسمیر، درد یا ورم شکم.

  

سرطان رودة بزر  

 و راست روده

کمبود فیبر و کلسیم در برنامة غذایی، پولیپ، سابقة 

ست و/ سرطان روده، یبو سهال مداوم، خانوادگی  یا ا

تجمگ سرررموم در رودة بزر ، رکیم غذایی پر چربی، 

مصرررف زیاد گوشررت قرمز، پر خوری، مصرررف زیاد 

ماری  چاقی، بی ید صرررفرا،  یادی تول یا ز کل، کمی  ال

نداشرررتن  یت زخمی،  ثل کول هابی روده م مزمن الت

نگ  عد، وجود خون تیره ر خونریزی از مق

در مدفوع، دفگ خون مخلوط با ترشررحات 

هایی،  به تن یا  مدفوع  با  خاطی همراه  م

تغییر در عادت اجابت مزاج، اسررهال و /یا 

یبوسررت مقاوم، احسرراس فشررار یا تخلیة 

ناتمام روده، چنگه یا درد شررکمی مقاوم، 

کاهک اشرررتها، خسرررتگی، کاهک وزن، 



نات منفی،  جا یت و هی بان یت جسرررمی، عصررر عال ف

 شایگ است.  بیماریهای ار ی، بعد از پنجاه سالگی

ع، استفراغ، تورم شکم، درد یا ناراحتی تهو

 بدون دلیل.

سرطان زهدان و 

 آندومتر

نداشرررتن بارداری در تمام عمر، یائسرررگی، سرررابقة 

خانوادگی این نوع سررررطان، دیابت، چاقی، سرررابقة 

عدگی  قا عدگی زودرس،  قا باالبودن فشرررار خون، 

نامنظم، مصررررف زیاد چربیهای حیوانی، ناباروری یا 

رف طوالنی مدت تاموکسرریفن، نداشررتن بچه، مصرر

درمان طوالنی مدت جایگزینی اسرررتروکن، باال بودن 

 غیر طبیعی استروکنها به مدت طوالنی.

عالئم اولیرره: خونریزی برردون درد غیر 

طبیعی در فواصرررل چرخه های قاعدگی، 

ترشرررحررات غیر طبیعی، قرراعرردگیهررای 

دردناک، قاعدگی شدید، درد لگن، کاهک 

ش ستگی وزن، کاهک بدون دلیل ا تها، خ

عالئم بعدی: چنگه، خونریز بعد از آمیزش 

شدن  شکم، بزر   شار پایین  سی، ف جن

 گره های لنفی.

صدا، بیماری  سیگار کشیدن زیاد، مصرف زیاد الکل.  سرطان حنجره شدن  شن  سرفة مقاوم، خ

 گلو که بهبود نمی یابد.

سرطان خون 

 )لوسمی(

توتابی، عوامل ار ی، قرار گرفتن طوالنی در معرض پر

قرار گرفتن طوالنی مدت در محیط خطوط بر  فشار 

قوی، عفونتهای مزمن ویروسی، بنزن، مصرف طوالنی 

 آنتی بیتیک کلرامفنیکل.

کاهک وزن،  یدگی، خسرررتگی،  نگ پر ر

عفونتهررای مکرر، کبودیهررای زیرراد، درد 

اسررتخوان و مفاصررل، خونریزی از بینی، 

خونریزی هررای دیگر، تررب، کم خونی، 

ال یا کبد یا گره های لنفاوی، بزرگی طح

عداد  نه، کم شررردن ت با عر  کردن شررر

 پالکتهای خون.

مصرررف آفالتوکسررین )کپک روی بادام زمینی، کرة  سرطان کبد

بادام زمینی، ذرت برنج( مصرررف زیاد الکل، مصرررف 

ید،  یل کلرا یدین، پلی وین های پیرولیز ید کالوئ آل

، سرریروز، دی اکسررید Cو  Bتاموکسرریفن، هپاتیت 

ریُم، قرصهای ضد بارداری، آستروئیدهای آنابولیک، تو

بدن،  یادی آهن در  باکو، ز یک، توتون و تن ارسرررن

عالئم و نشانه ها اغلب در مراحل پیشرفتة 

بیماری بروز می کنند. درد یا بزر  شدن 

کبد در طرف راسررت شررکم درسررت زیر 

شی و  ساس کلی ناخو دنده ها، یرقان، اح

فرسرررودگی، کاهک بدون دلیل وزن، بی 



عات پرتو  ها پیک در مطال تروروتراسرررت )که سرررال

 شناختی کاربرد داشت(.

سیر  شکم، نفخ، تهوع، زود  شتهایی، درد  ا

 شدن )احساس پری(، کم خونی.

سررریگار کشررریدن، تماس طوالنی با آزبسرررت )پنبة  سرطان ریه/ نایژه

نسوز(، نیکل، کادمیم، کرومات ها، یا مواد پرتوزا مثل 

ت مزمن، سابقة سل، تماس زیاد با مواد رادون، برنشی

، PVCشرریمیایی مثل آفت کشررها، علف کشررها، و 

صرف زیاد  صرف بیک از پنج فنجان قهوه در روز، م م

کافئین، مصرررف زیاد الکل، داروهای شرریمی درماین 

مثل بلومایسین و سیکلوفسفامید، باال بودن کلسترول 

 بدن، مصرف زیاد مارگارین و چربیها.

، خلط خونی، درد قفسرررة سررررفة مقاوم

سرررینه، خسرررتگی، از پا افتادگی، تنگی 

نفس، خس خس سررینه، درد ضررعیف و 

موضررعی و متناوب قفسررة سررینه، تغییر 

ضعف، کاهک  صدا،  شدن  شن  صدا، خ

 وزن.

سرطان گره های 

 -لنفاوی )لنفوم(

 بیماری هوجکین

عوامل ار ی، ناکارآمدی دسرررتگاه ایمنی، جیوه، پلی 

موارد ممکن اسرررت ناشررری از  وینیل کلراید، برخی

یا  (EBV)ویروسرررهایی مثل ویروس ابشرررتاین بار 

 باشد. (HIV)ویروس نقص ایمنی 

بدون درد، بزر  شرردن گره های لنفاوی، 

خارش، عر  شبانه، تب و / یا کاهک وزن 

حال و  یل، کم خونی، بزرگی ط بدون دل

کبد، عفونت مکرر، کاهک تعداد پالکتهای 

 خون، خستگی.

ن و سرطان دها

 گلو

محرکهای درون دهان، شررکسررتگی دندان، دندانهای 

صرف زیاد الکل،  سته، م شک سب یا  صنوعی نامتنا م

 سیگار کشیدن، جویدن توتون.

یام  یا گلو که الت زخم مزمن دهان، زبان، 

 نمی یابد. خشن شدن صدا.

  

سرطان مغز 

 استخوان

موارد در افراد باالی چهل سررال، و بیشررتر در  90%

یایی مردان، روی  با مواد شررریم ماس  هد، ت ید م

تابی،  ها(، پرتو  نده  پاک کن ها،  ها، حالل )دیوکسرررین

، هپاتیت، عفونت ویروسررری با HIVعفونتهایی مثل 

 هرپس، ویروس اپشتاین بار، سیتومگالوویروس. 

درد اسررتخوانی متمرکز در پشررت یکی از 

عالئم اولیه اسررت. کاهک وزن، احسرراس 

 ضعف، عفونتهای مکرر، کم خونی.



سرطان گره های 

لنفوم غیر -لنفاوی

 هوجکینی

ستگاه ایمنی، جیوه یا پلی  عوامل ار ی، نا کارامدی د

وینیل کلراید زیاد برخی موارد بیماری ممکن اسرررت 

 علت ویروسی داشته باشند.

عالئم و نشانه ها همانند بیماری هوجکین 

اسررت، به جز گرفتاری بافت دهان و گلو، 

 تخوان.پوست، لولة گوارش و مغز اس

سنین بین  سرطان مری ست)،  70تا  45پیری )در  شایگ ا سال 

دخانیات، مصررررف طوالنی و زیاد الکل، کمبود میوه 

های  تامین در رکیم  A,C,B12وسررربزی و نیز وی

 غذایی، قلیاب.

شتگی غذا در  ساس انبا شکال در بلگ، اح ا

ناراحتی و درد مالیم در  یا گلو،  هان  د

 قفسة سینه، کاهک وزن.

بچه دار نشررردن، رکیم غذایی پر چربی به خصررروص  سرطان تخمدان

چربیهای حیوانی، بیشررتر موارد بعد از یائسررگی بروز 

باروری، کلومیفن سررریترات،  های  ند، دارو می کن

سالگی،  30قاعدگی زودرس، نخستین زایمان بعد از 

گرد تالک، سرررابقة خانوادگی این بیماری، تماس با 

گانو ها )اور فت کشررر فاالت کلرین -آ ، کروزوت، یول

باروری،  نا یازین(،  ندان تر های ای کلردان، علف کشررر

 تماس با آزبست )پنبة نسوز(، سیگار کشیدن.

اغلب تا مراحل پیشرررفتة بیماری عالمتی 

شود. احساس نارحتی در لگن،  دیده نمی 

تورم تخمرردان، درد پررا، خونریزی بین 

چرخه های قاعدگی تورم طوالنی شرررکم، 

ست، گرفتاریهای گوار شی مثل نفخ و یبو

 درد طوالنی مدت معده.

مصرررف زیاد الکل، دخانیات، دیابت قندی، مصرررف  سرطان لوزالمعده

هاب مزمن  بدی، الت قة سررریروز ک یاد قهوه، سررراب ز

شیمیایی مثل بنزین و  لوزالمعده، تماس زیاد با مواد 

 حشره کشها.

درد پشت شکم، یرقان بدون علت، کاهک 

پاها، کم خونی، وزن، لخته های خون در 

 خستگی، تهوع، استفراغ.

عفونت مکرر پروستات، سابقة بیماری آمیزشی، رکیم  سرطان پروستات

یا قهوه،  غذایی غنی از چربی حیوانی، گوشرررت و/ 

صرف  سی بیک از حد، م اختالل کنتیکی، فعالیت جن

ناتوانی،  مان  نة تسرررتوسرررترون در در هورمون مردا

سال،  سن باالی پنجاه  کادمیُم، الستیک، وازکتومی، 

به خصررروص  یه ای ) غذ مدت ت های طوالنی  کمبود

اشکال در شروع به دفگ ادرار، وجود خون 

ها، درد  پا در ادرار، درد اسرررتخوان، تورم 

یاز مکرر  ها، ن یا ران مداوم کمر، لگن، و / 

 ادرار.شبانه به دفگ 



تامینهای  ، و سرررلنیم(، باال بودن Dو  Eلیکوپن، وی

 کلسترول خون در طول سالیان.

قرار گرفتن زیاد در معرض نور خورشرررید، چراغهای  سرطان پوست

به خصررروص در افراد  های برنزگی ) مام تابی و ح آف

دارای رنگ پوسررت روشررن(، سررابقة داشررتن خال 

یا در نواحی ای  یا غیر آن(، خال روی پاها  )بدخیم 

های  گاه  ند، جوشررر یک می شرررو باس تحر با ل که 

ی سرطان پوست، سوختگیهای شدید، سابقة خانوادگ

قرار گرفتن زیاد در معرض نور چراغهای فلوئورسنت، 

کل،  یاد ال تابک فرابنفک، مصررررف ز مایکروویو، و 

ضد بارداری )بیک از پنج  صهای  صرف طوالنی قر م

 سال(، ویتیلیگو )پیسی(، ضعف ایمنی.

تومور یا غدة زیرپوست )شبیه به زگیل یا 

زخمی کرره هیچ گرراه خوب نمیشرررود(، 

هایی ک ها تغییر می خال ندازهیا رنگ آن ه ا

ضایعات  صاف،  ستی  کند، آزردگیهای پو

های  خال ند،  یاب یام نمی  که الت پوسرررتی 

های  نامنظم، خال بة  یا ل با شرررکل  بزر  

 بزر  سیاه، خالهای خونریزی دهنده.

کم خونی کشرررنده، کمبود اسرررید کلریدریک معده،  سرطان معده 

غذایی پر غذایی، رکیم  چربی، کمبود فیبر در رکیم 

التهاب مزمن معده، پولیبهای معدی، مصررررف زیاد 

سفید، نیتروزامینها و  شور، قارچ  خوراکیهای ترش و 

نیتریتهایموجود در غذاهای فراوری شرررده، مصررررف 

زیاد غذاهای دودی، ماهی شررور، دخانیات، مصرررف 

زیاد الکل، عفونت هلیکوباکتر پیلوری، نقص کنتیکی، 

 التهاب بدون علت معده.

ض مه و درد بعد از خوردن غذا، بی سوءها

اشرررتهایی، کاهک وزن، کاهک اشرررتها، 

احسررراس ناراحتی مبهم در شرررکم، درد 

شرررکم، احسررراس پری در باالی شرررکم، 

سرروزش سررر دل، سرروء هاضررمه، تهوع، 

حل  تا مرا لب  عده. اغ اسرررتفراغ، تورم م

 پیشرفته بدون عالمت است.

ن، مصرررف بیضررة پایین نیامده، مصرررف زیاد کافئی سرطان بیضه

با  یک مزمن بیضررره  نا، تحر ماریجوا مدت  طوالنی 

سابقة  سیار فرایندهای التهابی، وازکتومی،  عفونتها یا 

خانوادگی سرررطان بیضرره، تماس زیاد با برخی مواد 

شرریمیایی، در میان معدنچیان، کارگران نفت، گاز، و 

ی بیضه، بزر  شدن بیضه، وجود توده رو

جمگ شدن ناگهانی مایگ در کیسة بیضه، 

احساس ناراحتی یا درد در بیضه یا کیسة 

بیضه، درد مالیم در پایین شکم یا کشالة 

ران، بزر  شدن یا حساس شدن پستانها، 



شایگ آن بین  سن  ست.  شایگ ا سیسات   40تا  15تأ

 سالگی است.

یر در دفگ ادرار، خسرررتگی/ خواب  غ ت

 آلودگی.

بل، ویر سرطان مهبل یل بسرررترول، آدنوز مه یل اسرررت وس دی ات

 پاپیلوم انسانی، سرطان گردن زهدان، سیگار کشیدن.

خونریزی غیر طبیعی از مهبل، ترشررحات 

غیر طبیعی، درد برره هنگررام آمیزش 

 جنسی، درد مداوم در لگن.

  

 اشتباه در تشخيص 

شهای غربالگری  شود، چون رو شخیص اغلب دیده می  شتباه در ت ست. ا صد موفق نی صد در  سرطان  شخیص  شی در ت هیچ رو

شخیص بودم،  شتباه در ت ستة ا ست. من خودم نمونة برج ستوار ا صی آنان ا شخ شکان و دانک  هنوز تا حد زیادی بر تجربة پز

شده بود، به  شدند. در تحقیقاتم برای کشف دقیق آنچه باعث عدم تعادل در بدنم  شکل  ستانم هم دچار همین م سیاری از دو ب

شکی معتبر در اروپا، امریک سات پز س سط تدادی از مؤ شخیص تو شتباه در ت شک بار گرفتار ا سترالیا مراجعه کردم و  سیا وا ا، آ

 پزشکان برجسته شدم.

پزشکان، بیماری یکی از دوستان خوبم را تا حدود یکسال اشتباه تشخیص داده و داروی نادرست برایک تجویز کرده بودند، که 

سیاری موارد بیماری او را بدتر کرده بود. این فقط دو نمونه از میلیون ها م سرطان در ب شخیص  ست. ت سر جهان ا سرا وارد در 

شخیص  ست. و ین ت شد، معلوم نی شخیص آن وجوددراد، ولی چقدر طول بک ست؛ احتمال ت شبیه به یک بازی حدس و گمان ا

 دیرهنگام به چه قیمتی برای سالمت شما تمام می شود؟

سیاری از آز ست. ب صی هم به طور کامل دقیق نی شخی سیلة ت سرطان، در تمایز بین هیچ و شخیص  شهای خون مخصوص ت مای

سیاری موارد تشخیص دقیق گرفتاری تا انجام عمل جراحی  شتباه می شوند. در ب سرطان و التهاب، یا بیماریهای مشابه، دچار ا

یط برای پزشک دشوار است. این میتواند خطرناک باشد، چون سرطان یک بیماری ترس آور است و سلولهای سرطانی در شرا

سرطان به  سترش  ست خطر گ شف بیماری هم ممکن ا سترش می یابند. با باز کردن بدن برای ک سرعت در بدن گ ساعد به  م

نواحی دیگر بیشتر شود، به همین دلیل هم بعد از عمل جراحی سرطان، شیمی درمانی، پرتو درمانی و داروهای ضد سرطان به 

 بیمار داده می شود.

کت در تشخیص کنار بگذارد. همة ما غرایز قوی داریم و بیشتر افراد بدن خود را از هر کس دیگی نگذارید پزشک شما را از شر

بهتر می شررناسررد. اگر احسرراس کردید چیزی در بدنتان خارج از تعدل اسررت یا درسررت کار نمی کند، از مراجعه به پزشررک و 

د یا حتی به شما بخندد، ناراحت نشوید. همیشه نزد درخواست انجام آزمایک و معینه نترسید. اگر پزشک درخواستتان را رد کن



ست پیک  ساس می کنید چیزی در بدنتان در شان دهد. اگر هم اح شما را درک کرده و همدلی ن شکی بروید که نیازهای  پز

 نمی رود، حتماً حق با شماست.

 منبگ مورد استفاده: شکست سرطان ترجمه رشاد مردوخی

 88452749تلفن  -1378 -نشر البرز

  


