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 چگونه از خطر سرطان بكاهيم

 

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

 مقدمه 

از اين بيماريها نيز اگر به موقع تشخيص داده شوند كامالً قابل اند، تعدادي ها قابل پيشگيريخبر خوب آنكه بسياري از سرطان

سرطان  ست نيمي از افرادي كه به  سانه ا شود خواهد  مرد. ديگر يك اف سرطان مبتال  درمان خواهند بود. اين كه هر كس به 

 شوند فرصت خوبي براي زنده ماندن دارند. مبتال مي

تواند باشد هميدن اين نكته كه سرطان چيست و بهترين راه  درمان آن چه ميهاي بسياري براي فدر دو سال گذشته پيشرفت

ست. به عنوان مثال مي سيده ا سرطانبه انجام ر ضي از  شته بع ضه غيرقابل درمان توانيم بگوييم در گذ سرطان بي ها همچون 

 است.

شناسيم. در حال حاضر بسياري از ا  ميشان است رما بسياري از علل بيماري سرطان و اقداماتي كه در جهت كاستن ازخطرات

شوند ميسرطان تواند با آنها به زندگي خود توانند بيمار را تا مدت زيادي زنده نگه دارند و بيمار ميها چون زود تشخيص داده 

 ادامه دهد اين مهم با انجام خودآزمايي و غربالگري امكان پذير است. 

ست در اين كتاب مي سرطان چي ستانآيد، ميو چگونه به وجود ميخوانيم كه   ضي از دا شيم تا بع ها و باورهاي غلط را از كو

شما بگوييم  چگونه مي شما پاك كنيم و به  سرطانشود از خطر ميذهن  هابا يافتن علل آنها در مراحل شود از خطر بعضي از 

 ها جلوگيري كرد.اوليه كاست و از شيوع اين بيماري

سرطان بر آ سالمجمع ارزيابي  ست تا  ست 15،  2000ن ا سرطان را بكاهد. اين امكان پذير ا شي از بيماري  % از مرگ و مير نا

توانيد امكان خوانيد كه چگونه مياما نياز به كمك همگاني دولت، صنايع و خصوصاً فرد فرد افراد جامعه دارد. در اين كتاب مي

 ابتال به سرطان را كاهش دهيد. 

 سرطان چيست؟

ست. بيش از سرطان يك بي ست بلكه نوعي از بيماري ا سرطان وجود دارد كه هر كدام به  نوع متفاوت از بيماري 200ماري ني

شروع مياي خاص ايجاد ميشيوه شابه  شي م ست كه همه آنها به رو ست اين ا شترك ا شوند با يك شوند.چيزي كه در آنها م

 تغيير در ساختار طبيعي يك سلول.

 كند بدانيم.د سرطان بهتر است اندكي درباره اينكه سلول چيست و چگونه كار ميبراي تفهيم چگونگي ايجا

شروع مي سلول منفرد  سلول زماني ايجاد ميهمگي ما زندگي را از يك  سپرم كنيم اين  سط يك ا سلول تخم تو شود كه يك 

شروع به توليد مثل ميبارور مي شده  سلول بارور  شت وشود  سيم به دو، چهار، ه صورت يك  كند و تق سرانجام به  الي آخر و 

 آيد.انسان كامل در مي

ها عبارتند ها در بدن ما دائماً در حال فعاليت هستند بخشي از اين فعاليتشود. سلولاما تقسيم سلول به همين جا متوقف نمي

 از تقسيم، مضاعف سازي، ترميم ضايعات  پوستي، تداوم رشد مو و انجام صدها وظيفه ديگر.

سلولانواع   سلول دهند. تقريباًكارهاي مختلفي را انجام مي متفاوت  سته نوع   سته دارد.ه سلولي يك مركز كنترل به نام ه  هر 

ها كند. زماني كه يك سلول احتياج به تقسيم دارد مثالً ترميم يك خراش پوستي، هستهرا تعيين و تقسيم سلول را كنترل مي

 كنترل اين فرايند را به عهده دارند. 

سته داده مي سط ه ستوراتي كه تو شتباهاتي رخ ميمعموالً د ستند. اما گاهي اوقات ا دهند در نتيجه شوند كامالً قابل فهم ه

كند، شود و يك سلول غير طبيعي ديگر ايجاد ميشود. اين سلول تقسيم ميهمين اشتباهات يك سلول غير طبيعي ايجاد مي

 والي آخر.  8و بعد 4بعد 



هاي غير طبيعي تحت كنترل نيستند و معلوم نيست كه چه شوند اما تقسيم سلولطبيعي به دقت كنترل مي هايتقسيم سلول

سلولزماني متوقف مي سته از  شد اوليه ناميده ميشود. يك د سرطان هاي غير طبيعي يك تومور يا يك ر شود. همه تومورها 

 نيستند. دو نوع تومور وجود دارد: خوش خيم و بدخيم.

توان با يك جراحي ساده آنها را سرطان نيستند و معموالً احتياج به درمان ندارند و اگر الزم  باشد مياي خوش خيم توموره

 برداشت. 

 ها هستند. توانند خطرناك باشند همان سرطاننوع بدخيم تومورها كه مي

سمتمي تومورهاي بدخيم سلوتوانند به ق شوند. در عين لهاي مجاور بدن حمله كنند و مانع فعاليت  سالم آن منطقه  هاي 

هاي توانند گسللترش يافته و به نقاد ديگر بدن دسللت اندازي كنند. زماني كه اين سلللولهاي تومورهاي بدخيم ميحال سلللول

 نام دارد.رشدهاي ثانويه كنند كه هاي غير طبيعي ميبدخيم  د ر  مكاني سالكن شوند ايجاد تجمعاتي از سلول

ستاز متكل اين مراحل  شكلناميده مي ا ستاز يكي از  سيار خطرناك ميشود. متا ست كه ب سرطان ا صلي  شتر هاي ا شد بي با

اي زودرس هاي ناحيهروند به علت رشد ثانويه است به همين جهت تشخيص سرطانهاييكه به علت سرطان از دست ميزندگي

 شوند. قبل از بروز متاستاز با اهميت تلقي مي

سرط سرطانان منتهي مياين مراحل به  ست.  همه  سرطان تنها يك بيماري ني شيد كه  شته با ها به اين شوند اما به خاطر دا

سرطان مي شوند عواملي كه در ابتدا موجب  شروع مي سرطان صورت  سريع آن در هر نوع  شد   سترش و ر شوند و چگونگي گ

 باشد.بسيار متفاوت مي

 عوامل ايجاد كننده سرطان 

شوند دانش و آگاهي اكثر مردم درباره سرطان از رايج مردم اين است كه چه عواملي موجب بروز سرطان مي هاييكي از پرسش

شنيده ستان و يا مطالبي كه از تلويزيون  سعي مياند ميها خواندهاند و يا در روزنامهتجربيات دو سمت ما  شد در اين ق كنيم با

 ها را از تخيالت جدا كنيم. واقعيت

 ها واقعيت

شللود مثالً سلليگار عامل اصلللي سللرطان انواع متفاوت دارد و لزوماً عامل يك نوع سللرطان موجب نوع ديگري از سللرطان نمي •

 سرطان ريه است اما در سرطان پستان نقشي ندارد. 

سرطان • شتر  سان معتقدند كه بي شنا سمتي از آن ايجاد ميكار ني مدت شوند به علت قرار گرفتن طوالهايي كه دربدن يا در ق

 گويند. باشد. به اين مواد ايجاد كننده سرطان كارسينوژن ميدر برابر مواد خاص مي

هاي متفاوت ميان افراد مختلف به دسللت آمده اسللت. آنها ها با تحقيقات دانشللمندان بر روي بيماريعلت بعضللي از سللرطان •

 متوجه شدند كه گروهي از مردم نسبت به سرطان آسيب پذيرترند. 

سيگاري • سبت به غير  سيگاري ن سرطانمثالً افراد  شورها هم تفاوتها در برابر برخي از  سيب پذيرترند  بينك هايي از نظر ها آ

 ها وجود دارد. نوع سرطان

باشد در حالي كه ميزان فوت به علت سرطان پستان مثالً ميزان فوت به علت سرطان معده در ژاپن دو برابر انگلستان و ولز مي

 برابر كمتر است.  6اپن در ژ

 200دانشمندان ارتباد سرطان و رژيم غذايي مردم، نحوه زندگي و نوع كار آنها را در هم مورد بررسي قرار دادند مثالً حدود  •

( در مطالعه مردان با سرطان اسكروتوم متوجه شد كه اكثر آنها در كودكي بخاري percival portسال پيش پرسيوال پورت )

 دند. آن زمان علت ناشناخته ماند اما در اين قرن دانشمندان دريافتند كه در دوده ماده كارسينوژن وجود دارد.پاك كن بو

ها را در انسان مشخص كرده است تمام اين مطالعات به همراه نتايج آزمايشگاهي و تجربيات دانشمندان علل بعضي از سرطان •

 ز سرطان است.ترين علل پيشگيري اسيگار نكشيدن يكي از مهم

ها در بين مردم به كنند. ويروسهاي زنده توليد مثل ميها ذرات كوچكي هسلللتند كه فقط در داخل سللللولويروسويروس: 

اي در آنها بر عهده ها نقش عمدهرسللد ويروسهايي كه به نظر ميشللوند. سللرطانطرق گوناگوني مانند هوا يا خون پخش مي

شود باشند. سرطان دهانه رحم ، كبد و سرطان پوست كه در بيماران مبتال به ايدز ديده ميهاي دهانه رحمدارند شامل سرطان



سي منتقل مي سي كه از طريق آميزش جن سط ويرو سرطان كبد در افرادي كه هپاتيت شود ميتو دارند  Bتواند به وجود آيد. 

 شود.آلوده و مصرف داروهاي غير قانوني منتقل مياز طريق انتقال جنسي، استفاده از سوزن  Bآيد ويروس هپاتيت به وجود مي

سان معتقدند كه بيش از  % از انواع سرطان با تغيير در روش زندگي و محيط اطراف قابل پيشگيري هستند. به همين 8كارشنا

 شود را با شما در ميان خواهيم نهاد.مناسبت در صفحات آينده تغييراتي كه موجب كاهش خطر ابتال به سرطان مي

 ي سرطانباورهاي غلط درباره

 آيا بيمارسرطان هميشه محكوم به مرگ است؟

هايي كه در گذشته كشنده بودند. غالباً در حال حاضر به شوند. سرطانهر سال بيش از پيش مردم مبتال به سرطان درمان مي

اند. ش غير قابل درمان بودند زنده ماندههايي كه بيست سال پيطور كامل درمان پذيرند. افراد زيادي امروزه بعد ازدرمان سرطان

 تواند در دو سطح انجام گيرد: هاي شما ميفعاليت

 كاهش خطر ابتال به سرطان . -1

 ها در مرحله ابتدايي و درمان آنها. يافتن سرطان -2

شتر مردم  سب بي ست اما با درمان منا ست. ترس يك واكنش طبيعي ا سرطان لزوماً به معني مرگ ني سرطان نجات بيماري  از 

 گردد.يابند، باعث خوشحالي است كه بعد از درمان سرطان زندگي بيماران به صورت عادي بر ميمي

 تواند بوسيله ضربات يا تصادف ايجاد شود؟آيا سرطان مي

شته آگاه مي ستي كه قبالً وجود دا شما را به وجود يك توده زير پو ضربه  ستان اما اين مانند تودهكند گاهي اوقات يك  اي در پ

 به اين معني نيست كه ضربه اين بيماري را ايجاد كرده باشد.

 آيا سرطان مسري است؟ 

ست دادن و يا در آغوش گرفتن يك فرد مبتال، به اين  شما با د سري نيست.  سرطان به هيچ وجه در ارتباطات معمول روزانه م

 ي نكنيد، سرطان مانند سرماخوردگي نيست. شويد از بيمار سرطاني دوربيماري دچارنمي

 تواند شروع كننده سرطان باشد؟آيا استرس مي

رسللد كه در بعضللي از هاي شللايعي نيسللتند. اما به نظر مي تواند ارثي باشللد كه سللرطانتنها تعداد اندكي از انواع سللرطان مي

سرطان بيش از معمول ميخانواده سها امكان بروز يك نوع  شد، مانند  ستان، تخمدان، روده و مالنوم بدخيم و ممكن با رطان پ

است. مبتال شدن در بعضي از افراد خانواده به صورت تصادفي اتفاق بيفتد. اما در بقيه موارد نحوه زندگي مانند عادات غذايي و 

سرطان ارثي ا ست كه  ضي فاكتورهاي ژنتيكي در احتمال ابتال  دخالت دارند ولي اين بدين معنا ني ست. تا چه اندازه ارث يا بع

كند بهترين كار اين است كه اگر هر تان را نگران ميعامل مهمي در نوع خاصي از سرطان است؟ اگر اين موضوع شما و خانواده

 تغييري در وضعيت شما تا دو هفته بهبود نيافت آن را با پزشك خانواده خود در ميان بگذاريد.

 هستند؟آيا مردان كمتر از زنان در خطر ابتال 

سال  سه با  85000حدود  1990در  سرطان 78000مرد در مقاي سرطان فوت كردند.  شايع كه در مردان زن به علت  هاي 

هاي شايع در زنان كه منجر به باشند و سرطانهاي ريه، روده بزرگ، پروستات و معده ميشوند شامل سرطانموجب مرگ مي

 ده بزرگ و معده هستند. هاي پستان، ريه، روشوند شامل سرطانمرگ مي

 با ناديده گرفتن عالئم سرطان آيا ممكن است آنها خودبخود از بين بروند؟

آورد. هر سرطاني عاليم  مخصوص به خود را تشخيص هر چه زودتر سرطان شانس بزرگي را در موفقيت درمان شما بوجود مي

تر خواهد شللد و درمان به راحتي امكان پذير خطرناك دارد اگر شللما از اين عاليم غفلت كنيد سللرطان گسللترش خواهد يافت،

 نخواهد بود. مهمترين عالئمي كه بايد مراقب آنها باشيد به قرار زير است: 

 * وجود توده در هر جائي از بدن مانند پستان يا بيضه.

 * تغيير در يك خال پوستي 

 يابد.* زخمي كه بهبود نمي

 * سرفه يا گرفتگي صدا به طور مداوم.



 سوء هاضمه يا اختالل در بلغ به طور مداوم. *

 * تهوع يا سرفه خون آلود.

 * تغيير در عادات طبيعي روده مانند اسهال يا يبوست به طور دايم. 

 * وجود هر گونه خون در ادرار يا مدفوع و هر خونريزي غير طبيعي واژينال.

 *  كاهش وزن غير قابل توجيه.

 * بي اشتهايي غير قابل توجيه.

سياري موجب سرطان مي سيار اندك درمواد ب گيريم. آنها كاماًل معرض انها قرار مي شوند اما اكثرما فقط گاهگاهي يا به اندازه ب

 كند. خطر نيستند اما خطرشان شايد بيشتر از خطراتي نيست كه هر روزه شما را تهديد ميبي

هايي كه با اين مواد مرتبط ها( و سللرطانه سللرطان )كارسللينوژنت رين مواد ايجاد كننددر ادامه اين كتاب شللما را با شللايع

شلللود امكان ابتال به سلللرطان را به حداقل رسلللاند. زماني كه آموزيد كه چگونه ميكنيم همين طور ميباشلللند آشلللنا ميمي

هايي سللرطان راهشللويم كه براي كاهش خطر يابند ما مطمئن ميها و درمان موفق آنها را ميدانشللمندان علل بيشللتر سللرطان

 وجود دارد.

 سيگار  

 ترين عامل پيشگيري از سرطان است.سيگار نكشيدن بزرگ •

 ها به علت كشيدن سيگار است. آمار ساالنه مرگ و مير ناشي از كشيدن سيگار عبارتند از:مرگ و مير تمام سرطان 30%

 فوت به علت سرطان ريه. 31000* بيش از 

 رطان مري، حنجره، مثانه، كليه، لوزالمعده و معده.فوت به علت س 13000* بيش از 

 آيد.ها به وجود ميمرگ به علت ديگر بيماري 66000* بيش از 

 ها واقعيت

هاست. در هر سال سرطان ترين عامل قابل جلوگيري از مرگ زودرس ناشي از بيماري * در كشور انگلستان ترك سيگار مهم

ستند. )بيش 86مورد مرگ  100شود. از هر ان ميمورد مرگ در انگلست 37000ريه موجب  سيگار مربود دان % را به كشيدن 

 مرگ در روز( 100از 

 ترين سرطان در مردان و مقام دوم شيوع را در زنان دارد.*سرطان ريه شايع

قرار  بار بيشلتر در معرض خطر سلرطان ريه 25عدد سليگار بكشليد نسلبت به يك فرد غير سليگاري  25* اگر شلما هر روز 

 شود. تري سيگار كشيدن را شروع كنيد امكان ابتال به سرطان ريه بيشتر ميگيريد. هر چه شما در سنين پايينمي

افتد. ا ين مورد چگونه با ديگر موارد مرگ مرگ به علت سلليگار اتفاق مي 120000شللود كه سللاالنه حدود * تخمين زده مي

 شود؟ زودرس مقايسه مي

 كشند. جوان مذكر كه در انگلستان  و ولز سيگار مي 1000ر گزارش شده است از ه

 * به طور متوسط يك نفر قاتل خواهد شد. 

 شوند.ها كشته مينفر در جاده 6* 

 نفر قبالز اينكه به  اعتياد كشيده شوند كشته خواهند شد.  250* 

گيرند و بيشتر در معرض سرطان حلق قرار مي نوشندكشند و هم مشروبات  الكلي مي* افرادي كه به طور منظم هم سيگار مي

 مانند. سال زنده مي 5شوند بيش از % آنهايي كه به سرطان حلق مبتال مي5فقط 

سيگار يا پيپ مي سابقاً  شما  سرطان* اگر  صاً  صو سرطان خ شيديد هنوز در هم در خطر ابتال به  هاي دهان، حلق، مري و ك

 سرطان ريه هستند. 

 ا كم كنيم؟چگونه خطر ابتال ر

سيگار مي سيگار خطر مهمترين راه قطع  شروع نكنيد. به محض قطع  شيدن را  سيگار ك ست كه هرگز  شد و بهترين راه اين ا با

 شود مگر آنكه تومور قبل از آن پيشرفت كرده باشد.پيشرفت سرطان متوقف مي



سال گذشته هرگز  15اند و در مدت را كنار گذاشتهدرانگلستان يازده ميليون نفر )به طور متوسط روزانه هزار نفر( سيگار خود 

 سيگار نكشيدند. 

 شود؟كنيم چه ميوقتي كه سيگار را قطع مي

 كنيد حس بويايي و چشايي شما  بهبود يافته است. وقتي كه از سيگار دست برداريد بعد از چند روز احساس مي •

 يابد. ريه شما افزايش ميشود و ظرفيت  بعد از چند هفته ريه شما تميزتر مي •

 شود. بعد از يكسال خطر حمله قلبي در مقايسه با تداوم سيگار كشيدن شما نصف مي •

 رسد )در مقايسه با ادامه دادن سيگار(.بعد از ده سال خطر ابتال به سرطان ريه نصف ميزان خود مي •

 گيردقطع سيگار به راحتي صورت مي

 ن وجود دارد.سه مرحله براي توقف سيگار كشيد

 تصميم بگيريد كه ديگر سيگار نكشيد. )آماده سازي براي قطع كشيدن سيگار( -1

 سيگار كشيدن را متوقف كنيد. )قطع سيگار كشيدن( -2

 بر تصميم خود برقرار بمانيد )پا بر جا ماندن بر قطع كشيدن سيگار( -3

سه ماه طول مي سيگمعموالً حدود  شتياقي براي طوالني شدن كشد تا اين كه خود را يك غير  اري به حساب آوريد. به ندرت ا

 اين مدت وجود دارد.

 تصميم به ترك سيگار 

سيد و آن را براي  چند ماه آينده  صورت ليستي بنوي سيگار را ترك كنيد. داليل اين كار را به  شما بخواهيد  ست كه  مهم اين ا

 نگهداريد.

سرفه كمتر، لباسهاي اين كار ربه فوايد كار فكر كنيد و  ارزش شمريد.  ستان و ا بر  شما و دو هاي تميزتر، تنفس بهتر )براي 

 كند(.تان(، پول بيشتر و خطر كمتر ابتال به سرطان )به محض ترك سيگار خطر ابتال به سرطان افت ميخانواده

دوستان خود بخواهيد كه به شما  زماني كه تصميم گرفتيد برنامه ريزي كنيد يك روز را براي شروع انتخاب كنيد. از خانواده و 

كمك كنند. تصللميم بگيريد كه در پايان روز اول يك جايزه براي خود در نظر بگيريد، اين كار را در پايان هفته اول و در پايان 

 اولين ماه هم تكرار كنيد.

 سيگار را قطع كنيد

شتيد كه چيزي در دهان خ شيد اگر الزم دا سيگار نك ست كه امروزه  ود بگذاريد  از آدامس بدون قند و يا چيزهاي هدف اين ا

 سالمي كه چاق كننده نيستند استفاده كنيد. 

هاي خود نگه داريد و از چيزهاي خرد و سللبك مثل مداد، يك سللكه و يا هرچيزي غير از اگر احتياج داريد چيزي در دسللت

 سيگار كمك بگيريد.

 تومان ذخيره كند.  6500تواند بيش از ر متوسط ميپول سيگار را ذخيره كنيد. يك سيگاري در هر ماه به طو

 در ترك سيگار مصمم بمانيد.

 يك روز را براي شروع در نظر بگيريد و هر روز به اراده خود تبريك بگوييد. 

شويد كه دوباره كشيدن سيگار كنيد و وسوسه ميهايي وجود دارد كه شما احساس خستگي ميزمانفكرهاي مثبت بكنيد. 

بگويد در اين مواقع به شما كمك كنند. به خاطر آوريد چرا شما سيگار را ترك كرديد، به  كنيد. به دوستان و خانوادهرا شروع 

 اند پس از آنها غفلت نكنيد. اگر شما مصمم باشيد مشكالت دور خواهند شد. خود فرصت بدهيد، همه اين افكار مثبت

هاي اوليه تمام شود. اين يك مرحله بحراني احتي طي شود ممكن است تشويقاول خصوصاً اگر به ر بعد از هفتهمراقب باشيد.

 است، از خود راضي نشويد. اجازه ندهيد وسوسه شويد. 

شتياق را ها نشويد.درگير بازي سيگار آن  ا شت. گاهي يك  ضرري نخواهد دا سيگار  ست كه يك  يك جمله مورد عالقه اين ا

 ها خط بطالن بكشيد.كنند  بشناسيد و روي آناراده شما را ضعيف مي ها كهانگيزد. اين بازيدوباره بر مي



باشد. اين مركز با ها ميتوانيد از مركز مشاوره كمك بگيريد. مركز تلفني كه براي سيگاريشما مي با مشاوره تماس بگيريد.

هاي س را كه شللامل آدامسهاي كمكي قابل دسللتركند كه سلليگار را ترك كنيدو درمانهاي خود به شللما كمك ميتوصلليه

سب سيگاري مفيد مينيكوتين دار و چ ست و براي بعضي از افراد  صورت نياز هيا نيكوتيني ا ستفاده قرار دهيد. در  شد مورد ا با

 توانيد با يك پزشك عمومي يا مركز بهداشت تماس بگيريد. مي

 اهداف شما براي ترك سيگار 

 خواهم بدني سالم داشته باشم.* مي

 هايم سيگاري شوند. خواهم بچه* نمي

 كنند به خاطر دود سيگار از من دور شوند و يا از محل كار بيرون بروند. * اين درست نيست افرادي كه با من كار يا زندگي مي

 توانم پول بيشتري پس انداز كنم. مي* من 

           كند.                                                                                                                         نفوذ ميهايم رسد دود سيگار خانه را كثيف كرده و در لباس* به نظر مي

 * من از ابتال به سرطان وحشت دارم.

 * سيگار كشيدن عملي ضد اجتماعي است.

 خواهم معتاد شوم.* من نمي

 شود؟ه سيگار كشيدن بكنم چه مياگر دوباره شروع ب

ها اين پايان دنيا نيسللت، با ايجاد يك وقفه احسللاس گناه نكنيد و هر وقت آمادگي داريد دوباره شللروع كنيد، اكثر سلليگاري

سعي مي سعي كنند تا باالخره موفق ميچندين بار  شديد، دوباره و دوباره  ست كه اگر در مرتبه اول موفق ن شوند. پيام ما اين ا

 نيد. ك

 سيگاري ناخواسته 

شاق مي ستن شخص ديگر ا سيگار  ست كه از دود  سي ا سته ك شايند سيگاري ناخوا سئله ناخو كند. خيلي از افراد دچار اين م

شود. بقيه در هواي اطراف % از دود سيگار توسط شخص سيگاري فرو برده مي15تواند خطرناك هم باشد. تنها اند كه ميشده

 كنند. يگر آن را تنفس ميشود و مردم دپخش مي

ساالنه حدود  ستان تخمين زده  سيگار انگل سالمت و  سرطان ريه  300انجمن علمي  شور در نتيجه  سيگاري در اين ك نفر غير 

برابر بيش از خطر  100تا  50هاي ناخواسلته هاي ناخواسلته هسلتند. خطر سلرطان ريه براي سليگاريميرند كه سليگاريمي

 باشد.بستوز )ماده شيميايي در صنعت پشم شيشه( ميريه به علت آز سرطان

ست حدود ؟ از بچه سالمتي تخمين زده ا سه آموزش  س سيگاريمؤ ستهها در خانه  سيگاريهاي ناخوا ها بايد دود اند بنابراين 

 گذارند. ديگران تأثير مي سيگار خود را از بقيه مردم دور نگهدارند چرا كه در سالمتي

 الكل 

 مربود به مصرف بيش از اندازه الكل است.  انتمام سرط 3%

 مرگ ناشي از سرطان وابسته به الكل است.  4300ساالنه حدود 

 ها واقعيت

باشللد. )جدول هاي دهان و مري مصللرف الكل بيش از ميزان تعيين شللده روزانه ميدهد كه علت سللرطان* حوادث نشللان مي

 صفحه مقابل را ببينيد(.

كشند بيش از افرادي كه مشروبات الكلي را خيلي كم نوشند و به طور مرتب سيگار ميالكلي زيادي مي* افرادي كه مشروبات 

 هاي حلق هستند. كشند در معرض سرطانكنند و سيگار نميمصرف مي

صرف مي شروبات الكلي زيادي م سيروز كبدي هم در نهاي* مردمي كه روزانه م ستند  سيروز كبدي ه ت كنند در خطر ابتال به 

 شود.به سرطان كبد منجر مي

دهند. زنان نبايد بيش از ميزان مصرف روزانه * بعضي مطالعات احتمال ارتباطي بين مصرف الكل و سرطان پستان را نشان مي

 تعيين شده بنوشند. 



 چگونه از خطر خود بكاهيم؟

كنند هر كدام را معادل الكل را پر ميها حجمي يك راه سللاده براي اندازه گيري مصللرف الكل شللما وجود دارد همه نوشلليدني

 توانيد يك واحد در نظر بگيريد. مي

 پيمانه از آب جو قوي. 4/1پيمانه از آب جو معمولي يا شراب يا  2/1* 

 * يك ليوان كوچك شراب 

 *cc25 الكل 

 يك ليوان كوچك شراب سفيد.  2/1* 

صرف الكل خود را با ميزان  ست كه م شنهاديمهم اين ا شما يك  و روزانه  ميزان پي سه كنيد. اگر  براي زنان و مردان مقاي

دهيد و اگر شللما زن هسللتيد نوشلليد سللالمتي خود را در معرض خطر قرار ميواحد الكل در روز مي 4مرد هسللتيد و بيش از 

شود. يد ميكند. هر چه بيشتر بنوشيد سالمتي شما بيشتر تهدواحد الكل در روز سالمتي شما را تهديد مي 3مصرف بيش از 

 باشد. واحد در روز مي 3تا  2واحد در روز براي زنان حداكثر حدود  4تا  3ميزان پيشنهادي روزانه براي مردان حداكثر بين 

تر اسللت و آب كمتري دارند. ها معموالً كوچكمردان در مقايسلله با زنان تحمل بيشللتري نسللبت به الكل دارند چون جثه خانم

شتري پيدا مينبنابراين الكل در بدن ز شما كمتراز ميزاكند و ديرتر از بدن دفع ميها غلظت بي شنهادي روزانه شود. اگر  ن پي

شود اگر هم بيش از مقدار پيشنهادي مصرف كنيد مصرف كنيد خطر ابتال به سرطان براي شما به علت نوشيدن الكل كمتر مي

اشلليد امكان سللرطان براي شللما افزايش خواهد يافت. ميزان يابد. چنانچه شللما سلليكاري هم ب ِقطعاً خطر سللرطان افزايش مي

 مصرفي مشروبات الكلي روزانه خود را محاسبه و با جدول مقايسه كنيد. 

 خطر سرطان از الكل زن مرد

 كم خطر واحد در روز 2-3كمتر يا مساوي  واحد در روز 3-4كمتر يا مساوي 

شود چون سالمتي را به شدت توصيه نمي واحد در روز 3بيش از  واحد در روز بطور مداوم 4بيش از 

 كند.تهديد  مي

به اين ترتيب ميزان مصللرفي روزانه خود را مشللخص كنيد و زير سللطح پيشللنهادي قرار دهيد، با اين كار نه تنها خطر ابتال به 

حوادث يا خطراتي كه به طرق ديگر سللالمتي  گيريد و از بروزكنيد بلكه كمتر مورد اسللتهزاء ديگران قرار ميسللرطان را كم مي

 كاهد.كند ميشما را تهديد مي

 آنچه كه بايد در رژيم غذايي خود مصرف كنيد.

 ها احتماال ًبا رژيم غذايي در ارتباطند. % سرطان35* تخمين زده شده است كه 

 هاي سيستم گوارشي، پستان، پروستات.سرطانهايي كه وابسته به رژيم غذايي هستند عبارتند از: * سرطان

 دارد.ها محفوظ نگه ميجات و سبزيجات مختلف شما را در برابر سرطانهاي سرشار از ميوه* رژيم

 ها واقعيت

غذايي ارتباد دارند. در حال حاضر خطرات و فوايد يك رژيم  ها با عادات* تخمين زده شده است كه بيش از يك سوم سرطان

شي از نور خاص كم ست نا سرطان پو سيگار يا خطر  شي از  سرطان ريه نا سرطان مانند خطر  تر از عوامل ديگر ايجاد كننده 

                                                                                   باشد. در واقع تحقيقات براي تعيين ارتباد بين سرطان و نوع رژيم غذايي ادامه دارد.                                               آفتاب مي

جات ما را از سرطان معده، مري، روده بزرگ و ريه محافظت رسد رژيم  غذايي محتوي مقدار زياد سبزيجات و ميوه* به نظر مي

 شد.هاي موجود در آنها بانمايد. اين مسئله ممكن است به طور جزئي يا كلي به علت ويتامينمي

شايع سيار  ستان و روده ب سرطان پ شورهاي غربي  ستان و ديگر ك ست به علت رژيم * در انگل تر از نقاد ديگر دنيا كه ممكن ا

 غذايي غني از چربي در اين منطقه باشد. 

 اشد. تواند محافظ ما در برابر سرطان روده بدهد خوردن غذاهاي حاوي فيبر و نشاسته مي* مداركي وجود دارد كه نشان مي

سئله  ستان اين م سرطان پ ستات در مردان وجود دارد. در مورد  ستان و رحم در زنان و پرو سرطان پ * ارتباطي بين چاقي و 

 كند. اند صدق ميفقط در مورد زنان چاقي كه به دوران يائستگي رسيده



ديگر مواد موجب سرطان در انسان شوند. ها، و ها، رنگها، چاشنيهاي غذايي مثل نگهدارنده* مدركي وجود ندارد كه افزودني

اي موجب هاي مصنوعي مرتبط با اين مسئله هستند اما هيچ مدركي وجود ندارد كه چه شيرين كنندهبعضي از شيرين كننده

 ها همچنان ادامه دارد.شود. تحقيق درباره اين افزودنيسرطان در انسان مي

 توانند شما را در برابر سرطان حفظ كند. ها يا امالح معدني مياميناي وجود ندارد كه ويت* هيچ آزمايش تأييد شده

 چگونه احتمال خطر را كم كنيم؟

 سه پيشنهاد اصلي وجود دارد: 

 ها و سبزيجات بيشتر استفاده كنيد. . ميوه1

 .  غذاهاي حاوي فيبر زياد و نشاسته زياد مصرف كنيد. 2

 . از غذاهاي چرب كمتر استفاده نمائيد. 3

گر چه هنوز مشللخص نشللده كه رژيم  غذايي چه اثري بر روي كاهش ابتال به سللرطان دارد اما نوع مواد غذايي جهت كاهش ا

هاي ديگر تهديد كننده حيات مانند بيماري قلبي، چاقي ها همچنين منجر به كاهش بروز بيماريسرطان مهم است. اين توصيه

 شود. و يبوست مي

سبزيجات سروي و منجمد هايي با برگو ميوه سعي كنيد از انواع  سبزيجات كن ساالدها،  سبزيجات نيم پخته،  سبز تيره،  هاي 

 هاي تازه كنسروي استفاده نماييد. شده و ميوه

 اي وجود دارد.فيبر و نشاسته در تعداد زيادي از غذاها شامل نان، برنج، سيب زميني، خمير و غالت صبحانه

 مانند:از مواد غذايي سرشار از حبوبات 

سبزيع لوبيا پخته، عدس پخته و همه موادي  شتري دارند. از ميوه و  نان جو، برنج دودي، هر نوع غالت و خميرهايي كه فيبر بي

 كه مقدار فيبر بااليي دارند مصرف كنيد.

آيند خصوصاً مياي مانند نان، خمير، برنج و سيب زميني در عين حال كه ارزانند غذاهاي كاملي نيز به حساب غذاهاي نشاسته

 اينكه چاق كننده هم نيستند مگر آنكه هنگام خوردن يا پختن به آنها روغن اضافه شود. 

 خود زحمت زيادي نداريد چند روش ساده براي اين امر وجود دارد به عنوان مثال:غذاهاي براي كم كردن چربي 

 ر بريزيد.شود را دوهايي كه ديده مي* گوشت بدون چربي يا لخم بخريد يا چربي

 * از شيري استفاده كنيد كه نيمي از سرشير آن گرفته شده باشد.

 * پوست مرغ و بوقلمون را در آوريد.

 * غذاهاي كبابي را به جاي غذاهاي سرخ شده يا برشته مصرف كنيد.

 * سعي كنيد از روغن يا كره كمتر استفاده كنيد.

 * كيك، بيسكويت، شكالت و تنقالت شورمزه كمتر بخوريد. 

ضافه وزن  شي ا شيرين و الكل در رژيم غذايي خود و با انجام فعاليت منظم ورز صرف نكردن غذاهاي چرب،  سعي كنيد با م  *

 پيدا نكنيد. اگر شما افزايش وزن هستيد با پزشك خود مشورت  كنيد. 

 زير نور خورشيد 

 تواند منجر به سرطان پوست شود. شيد ميمقدار زياد نور خور

 هاي روشن بيشتر در معرض اين خطر قرار دارند. پوست

 دهند. نفر ساالنه در انگلستان به علت سرطان پوست جان خود را از دست مي 2000حدود 

 تواند اتفاق نيفتد.بسياري از اين موارد مرگ مي

 ها واقعيت

 شود. ه ماورابنفش منتشر ميقسمتي از انرژي خورشيد به صورت اشع

 تر، ميزان آسيب پذيري بيشتر.مشخص شده كه ميزان زياد ماورابنفش براي پوست مضر است هر چه پوست روشن

 تواند خطر جدي براي سرطان پوست كه مالنوما نام دارد باشد. آفتار سوختگي قطعاً براي پوست مضر است و مي



تر شود تكرار يا تداوم آفتار سوختگي احتمال نوع شايعفتاب سوخته زودتر پير ميآفتاب سوختگي عالمت آسيب پوستي است آ

 دهد. باشد را افزايش ميسرطان پوست كه غير مالنوما مي

 تشخيص سرطان پوست 

شيد  ست وجود دارد كه مرتبط با نور خور سرطان پو ست. دو نوع متفاوت  ستان ا شايع در انگل سرطان  ست دومين  سرطان پو

 است. 

شايع. غير مالنومي 1 شامل توده كوچك مانند زگيل، خارش دار و خونريزي كننده كه  تر سرطان پوستنوع  ست. عاليم آن  ا

سر و گردن ديده مي سرطاناغلب در  شوند قابل درمان شود تقريباً تمام انواع  شخيص داده  ست غير مالنومي اگر زود ت هاي پو

 اده است. هستند.  معموالً درمان برداشت با جراحي س

تنها در صورتي قابل درمان است كه زود تشخيص داده و سريع ظهور شود مالنوم بدخيم به صورت تغيير در . مالنوم بدخيم 2

هاي معمولي دهد. مالنوم بدخيم، برخالف خاليك  خالي كه قبالً وجود داشته و يا ظهور يك خال غير طبيعي خود را نشان مي

شد مي شكل مير شيه نامنظم كه كند و تغيير  شن و يك حا صورت يك پالك با نواحي تيره و رو دهد. مالنوم بدخيم اغلب به 

شان مي شد خود را ن ست با خارش يا خونريزي همراه با شديد فوراً به ممكن ا شما متوجه هر يك از اين عاليم  دهد چنان چه 

شد اما اگراين سرطان نبا شانه  ست ن شك مراجعه كنيد. اين عاليم ممكن ا شما را براي  پز شانس  شخيص زودرس  طور بود ت

 برد.درمان موفقيت آميز باال مي

 چگونه خطر را از خود دور كنيم؟

 * ضايعات ناشي از آفتاب را درمان كنيد، هرگز اجازه ندهيد پوست شما بسوزد.

 هاي گشاد حفظ كنيد. هاي نوپا را با كاله و لباستر است، اطفال و بچه* پوست جوان حساس

 از سايه استفاده كنيد و سعي كنيد به هنگام ظهر زير نورخورشيد قرار نگيريد. * 

ها براي ها، اما ضد آفتابها، گردن و دستتوانند محافظ پوست شما باشند خصوصاً در نواحي صورت، گوشها مي* ضد آفتاب

 اي ندارند پوست برنزه شده آسيب ديده است.هاي برنزه فايدهپوست

 فتاب خودداري كنيد مگر اينكه پزشك اين توصيه را به شما كرده باشد.* از حمام آ

صورت نياز فقط يك بار اين كار را انجام دهيد،  شيد در  شته با شدن ندا صرار در برنزه  شاداب ا ست جوان و  شتن پو * براي دا

 خصوصاً اگر پوست روشن داريد.

 تابي استفاده كنيد. هاي خود در مقابل نور آفتار از عينك آف* براي حفاظت چشم

 انتخاب يک ضد آفتاب مناسب 

يك ضد آفتاب فقط قسمتي از تصميم  شما براي حفاظت پوست خود در برابر نور خورشيد است. بقيه اقدامات شامل پوشيدن 

سب مانند لباسلباس شاد به جاي لباسهاي منا سايه و دوري از آفتاب به هنگهاي گ ام ظهر هاي بافتني تنگ، قرار گرفتن در 

ضد آفتاب ستند  ضد آفتابهمگي با اهميت ه شن )بور( مفيدند همه  ست رو صاً براي افراد با پو صو ها يك معيار حفاظتي ها خ

(SPFشان مي صون مي( دارند كه ن شما را از آفتاب م ست  ضد آفتاب تا چه ميزان پو شد  SPFدارد. چون دهد يك  شتر با بي

 شود. درجه حفاظت بيشتر مي

 براي شما كدام است؟  SPFبهترين 

 *SPF  مؤثر نيست.  8كمتر از 

 كنند. استفاده مي 15هاي باالتر از  SPFاي يا سياه دارند از * بيشتر مردم به غير از افرادي كه به طور طبيعي پوست قهوه

شما به طور طبيعي قهوه ست  شد معموالً نيازي * اگر پو سياه با شما يك محافظ طبيعي اي يا  ست چرا كه  ضد آفتاب ني به 

 كند. ها خشكي ايجاد ميداريد اما كرم مرطوب كننده الزم است چرا كه نور خورشيد در همه پوست

توانيم آيد. با كمي مراقبت ميهاي پوست به علت زياد قرار گرفتن در معرض نور خورشيد به وجود ميتقريباً تمام انواع سرطان

 افتد. يم كه اين اتفاق هرگز نميمطمئن باش

 تشخيص زودرس



هاي توانند درمان موفقيت آميزي داشته باشند اگر زود تشخيص داده شوند. يك راه ساده متوجه به توصيهها ميبيشتر سرطان

سالمتي خود مي شف هر گونه تغيير مداوم در  شكي و ك سترش ميپز سرطان را ناديده بگيريد، گ شد. اگر عاليم  سيار يابا بد و ب

 شود. شود و احتمال درمان كم ميخطرناك مي

 با يافتن هر يک از عاليم زير با پزشک تماس بگيريد:

 اي در هر نقطه از بدن شما مانند پستان يا بيضه . توده1

 . تغيير در يك خال پوستي 2

 يابد.. زخمي كه بهبود نمي3

 . سرفه يا گرفتگي صدا دايمي 4

 الل بلع دايمي . سوء هاضمه يا اخت5

 . تهوع يا سرفه توأم با خون 6

 . تغيير در عادات طبيعي روده مانند اسهال يا يبوست دائمي 7

 . وجود خون در ادرار يا مدفوع و هر گونه خونريزي غير طبيعي واژن 8

وضعيت مخورد نظر كامالً داشتن هر يك از اين عاليم به معني وجود سرطان نيست اما بايد فوراً به پزشك خود مراجعه كنيد تا 

 ارزيابي شود.

 سرطان پستان 

 بريتانيا بيشترين ميزان مرگ بر اثر سرطان پستان را در دنيا دارد. 

 ترين نوع سرطان در زنان است.سرطان پستان شايع

 مورد جديد ساالنه در انگلستان تشخيص داده ميشود. 30000حدود 

 ميرند. در انگلستان مي زن ساالنه به علت سرطان پستان 16000حدود 

 ها واقعيت

رسد كه سطح هورمون استروژن در بدن يك زن با اين سرطان اند. هر چند بنظر مي* هنوز علل سرطان پستان مشخص نشده

 باشد.مرتبط مي

در سنين  ماهانه آنها سال ديده شده است اين سرطان در زناني كه عادت 50* بيشترين ميزان سرطان پستان در زنان باالي 

سته مي سالگي  30شوند، زناني كه فرزندي ندارند يا اينكه اولين فرزند خود را بعد از پايين شروع شده و در زناني كه ديرتر يائ

 آورند بيشتر است. به دنيا مي

ساب مي سته يك تهديد به ح ستانچاقي در زنان يائ سرطان پ سابقه ابتال  به  ستگان نزديك خود  شما در ب شتيد  آيد. اگر  را دا

 بهتر است با پزشك عمومي خود يا مركز غربالگري در منطقه خود مشورت كنيد. 

سيار چرب  سته، رژيم غذايي ب صرف طوالني مدت درمان جايگزيني هورموني در خانمهاي يائ تحقيقات زيادي در مورد ارتباد م

 هاي جلوگيري از بارداري با سرطان پستان انجام شده است.و مصرف قرص

شخيص در مراحل اوليه با اهميت در  ست بنابراين ت شده ا ستان مطرح ن سرطان پ شگيري از  شنهادي بر پي ضر، هيچ پي حال حا

 شود. باشد و منجر به درمان موفقيت آميز ميمي

 چگونه از خطرابتال به سرطان پستان بكاهيم؟ 

ستان:  ستان ميغربالگري پ سرطان را در مرحله ابتدايي كغربالگري پ شتري براي درمان موفقيت آميز وجود تواند  ه امكان بي

سالمتي هر خانم بين  سازمان بين المللي  صيه  شخيص دهد. طبق تو سال يك بار بايد غربالگري  3سال هر  64 -50دارد ت

 سللال يك بار يك دعوت نامه از مركز غربالگري پسللتان منطقه  3پسللتان انجام دهد. چنانچه در اين گروه سللني قرار داريد هر 

 كنيد.خود دريافت مي

هاي ها نشانهباشد كه در واقع يك آزمون راديوگرافي از هر دو پستان است. در اين عكسغربالگري پستان همان ماموگرافي مي

سي مي ست. اگر سرطان يا موارد غير طبيعي ديگر برر سيار اندك ا شعه دريافتي در ماموگرافي ب شما يكي از آن شوند. ميزان ا



سر مي سني به  ستند كه در گروه  شويد. براي زناني ه ستفاده كنيد و براي غربالگري دعوت  بريد بايد از فوايد طرح غربالگري ا

 اين كار بايد توسط يك پزشك عمومي محلي ثبت نام كنيد.

شما زير  شده كه ماموگرافي عمومي براي اي جهت غربالگري دريافت نخواهيد كرد هنوز ثاسال داريد، دعوت نامه 50اگر  بت ن

ستان  50خانمها زير  شكالت پ شما نگراني درباره م شد چنانچه  ستان مفيد با سرطان پ شي از  سال براي كاهش تعداد فوت نا

توانيد با پزشك عمومي خود تماس بگيريد تا در صورت لزوم شما را به پزشك متخصص ارجاع دهند. اگر شما بيش از داريد مي

 اريد اين طرح در صورت درخواست شما قابل انجام است. سال د 65

ستان به هايي درباره سرطان: آگاهي ستن عالئم سرطان پ شيد دان شيد و چه نبا چه شما در محدوده سني طرح غربالگري با

 شما كمك خواهد كرد به اين موارد توجه كنيد.

  هاي شما.هر گونه تغيير در شكل پستان 

 .چروكيدگي يا فرورفتگي پوست پستان 

  .وجود توده در پستان يا زير بغل شما 

 .خونريزي يا هر گونه ترشح از نوك پستان شما 

سيدهاكثر اين تغييرات بي ستگي نر ستند. زناني كه به يائ سيت يا تودهضرر و يا موقتي ه سا هايي را در حوالي زمان اند اغلب ح

ضررند. اما احتمال كمي وجود دارد كه اين تغييرات تاي آن بي 9توده پستان  10كنند.  از هر عادت ماهانه در پستان حس مي

 نشانه اوليه سرطان باشند.  بنابراين اگر متوجه اين عالئم شديد به پزشك خود مراجعه كنيد.

 سرطان دهانه رحم 

هاي مربود به ر اين زنان هرگز جهت آزمايشميرند. اكثزن سللاالنه در انگلسللتان به علت سللرطان دهانه رحم مي 1500حدود

 اند. غربالگري اقدام نكرده

 تواند قابل پيشگيري باشد. سرطان دهانه رحم مي

 تواند با غربالگري تشخيص داده شود.كند ميعالئمي كه سرطان دهانه رحم ايجاد مي

 ها واقعيت

ست. بيش از  شخيص داده % اين مو80سرطان گردن رحم يك بيماري قابل عالج ا سرطاني( ت ارد اگر در مرحله ابتدائي )پيش 

سرطان گردن رحم مي 1500شوند. حدود شوند كامالً درمان مي ساالنه به علت  شتر اينها در طرح غربالگري زن  ميرند. اما بي

 قرار نداشتند. 

 شود.كند. هر چه بيشتر سيگار بكشيد خطر ابتال بيشتر ميسيگار خطر ابتال را زياد مي   ارتباطي بين سرطان گر دن رحم و

شللود بنابراين باشللد كه از طريق آميزش جنسللي منتقل ميرفتارهاي آميزشللي وجود دارد اين بيماري با يك ويروس همراه مي

خانمي كه شركاي جنسي متعدد دارد و اين شركاي جنسي هم مبتال به اين ويروس هستند در معرض هستند در معرض خطر 

 باشد.هاي باكرده احتمال ابتال به سرطان دهانه رحم بسيار اندك ميگيرند. براي خانمبيشتري قرار مي

 ست كه به ميزان خطر مي سنين پائين، قبل از بلوغ كامل گردن رحم هم ا ز عواملي ا سي در  افزايد اما رفتارهاي فعاليت جن

 شود يا خير.ا ويروس به تنهايي موجب سرطان ميآميزشي فقط بخشي از اين معما هستند. دانشمندان مطمئن نيستند كه آي

 چگونه خطر ابتال به سرطان رحم را كاهش دهيم؟

ضد بارداري:  سد كننده  ها به هنگام فعاليت از يك سللد كننده ضللد بارداري مانند دياگرام، كاندوم و كاندوم خانمعوامل 

 دهانه رحم مصونيت دهند. توانند به شما در برابر سرطان جنسي استفاده كنيد. اين عوامل مي

 تواند:غربالگري گردن رحم ميغربالگري گردن رحم: 

  .سرطان را در مرحله ابتدايي زماني كه امكان بهتري براي درمان موفقيت آميز وجود دارد مشخص كند 

 شوند را تشخيص دهد. هايي كه بعداً سرطان ميسلول 

ضر به خانم صيه مي 20-64ها در حال حا سته به محل زندگي، اين آزمون سال تو سمير را انجام دهند. ب شود كه آزمون پاپ ا

ست ها ميشود. به هنگام عادت ماهانه امكان انجام آزمايش وجود ندارد بنابراين آزمايشسال انجام مي 5سال يا هر  3هر  باي



احتياج دارد كه اين نمونه حاوي تعدادي  قبل از عادت ماهانه يا بعد از آن انجام پذيرد. اين آزمون فقط به تهيه يك اسلللمير

باشد كه توسط يك اسپاچوال يا برس كوچك برداشته شود.سپس پزشك نمونه تهيه سلول تشكيل دهنده گردن رحم شما مي

هاي غير طبيعي گزارش شللود معموالً پزشللك برد تا زير ميكروسللكوپ ببيند. اگر در اسللمير سلللولشللده را به آزمايشللگاه مي

دهد. اگر در اين مرحله سللرطان تشللخيص داده شللود براي تعيين ميزان درگيري و انتخاب بهترين درمان انجام مي ارزشلليابي

 درمان مؤثر است.  100%

 سرطان و درمان جايگزين هورموني 

شبانه و   سردگي، گرگرفتگي، تعريق  ستگي مانند اف شك براي كاهش عاليم يائ سط پز آثار درمان جايگزيني هورموني غالباً تو

ستخوان تجويز مي سبب افزايش مواردي از سرطان رحم شده   HRTشود. سابقاً مصرف طوالني مدت بعدي آن مانند پوكي ا

 تغيير كرده و خطر سرطان رحم را مشخصاً كم كرده است.  HRTها در بود.  اما در حال حاضر تركيب هورمون

 گيرند اما مدركي براي  اين نتيجه گيري وجود ندارد.يرا به عنوان علتي براي سرطان پستان در نظر م HRTهنوز 

ايد فوايد و خطرات احتمالي آن را بسللنجيد و با پزشللك خود كنيد و يا براي آن انتخاب شللدهاسللتفاده مي HRTاگر شللما از 

 مشورت كنيد. 

 قرص و سرطان 

كند هر چند تخمدان و رحم محافظت مي هايي مانند سرطانهاي ضد بارداري، زنان را در برابر سرطانمشخص شده كه قرص

سرطان گردن سال( قرص 4دهد. مصرف طوالني مدت )بيش از خطرات ديگر را ا فزايش مي ضد بارداري به ميزان اندكي  هاي 

ستان را در زنان زير  صرف قرصسال افزايش مي 35رحم و پ سرطان با م سنجش، خطر  ضد بارداري اندك دهد. طبق  هاي 

 كنيد با پزشك خود مشورت كنيد. ها استفاده ميشما در اين باره نگرانيد و مدتي است كه از اين قرصاست. اما ا گر 

 سرطان بيضه 

 باشد.ساله انگلستان مي 20-34سرطان بيضه شايع ترين سرطان در ميان مردان 

ساالنه درمان مياين بيماري به راحتي   سال مورد جديد گزارش مي 1500شود. تقريباً  ستان  1988شود. در   150در انگل

 مورد فوت به علت سرطان بيضه وجود داشته است. 

 ها واقعيت

 اگر چه سرطان بيضه نسبتاً سرطان نادري است اما تعداد موارد آن افزايش يافته است. 

شه به طور معمول در مردان جوان اتفاق مي ضه تقريباً همي سرطان بي شود  شخيص داده و درمان  افتد اما اگر در مراحل اوليه ت

 قابل درمان است. 

 چگونه خطر ابتال به سرطان بيضه را كاهش دهيم. 

ضه خود را معاينه  شد. بنابراين هر مردي بايد بي ست كه بيماري در مراحل اوليه خود با شخيص بيماري وقتي ا يك راه خوب ت

 كند. 

شما بايد بدانيد كه به طور معمول چه چيزهايي را بايد ببينيد و لمس  شما ضه خود را معاينه كنيد.  بايد بطور مرتب ماهانه بي

كنيد تا بتوانيد هر تغيري را در معاينه ماهانه خود پيدا  كنيد.بهتر است كه كار را بعد از يك حمام يا دوش آب گرم انجام دهيد 

 د.كه پوست )اسكروتال( شل باش

ها استفا كنيد. اسكروتوم را در كف دستانتان قرار دهيد. به اين ترتيب از شصت و ا نگشتان هر دو دست خود براي معاينه بيضه

 به وزن و اندازه آن دو توجه كنيد. به طور طبيعي يك بيضه بزرگتر از ديگري است اما تقريباً هم وزن است. 

شما بايد ب شت بيضه لمس كنيد. اين لوله اپيديديم ميهر بيضه را جداگانه لمس كنيد.  شد كه توانيد يك لوله نرم در باال و پ با

كند و نبايد با يك توده غير طبيعي اشتباه شود. هر بيضه را از جهت وجود توده، تورم بزرگ شدگ اسپرم را منتقل و ذخيره مي

 بدون توده باشد. جزئي و تغيير در قوام آن بررسي كنيد. به طور طبيعي بيضه بايد نرم و 

 رادياسيون 

 ها واقعيت



شع( مي ش سيون )ت شود. از طرفي راديراديا سرطان  سرطان تواند به عنوان  سيون به عنوان درمان موفقيت آميز بعضي از انواع  ا

شعاتي كه يك فرد معمولي دريافت ميمي شع ستيم تقريباً تمام ت سيون ه شد. همه ما در معرض راديا ي از كند.  به طور طبيعبا

شعه  صاً ا صو ست. )خ شكي ا سمان و يا ا ز لوازم پز صنوعي دريافت Xزمين و آ شع را از منابع م شع ( همه ما مقادير  اندك ت

 كنيم. بسيار اندك است.كنيم.  اين موضوع نگران كننده نيست چون كل مقداري كه دريافت ميمي

 سيب شع را به علت آ شع ضي از ما ت شغلي دريافت ميبع ستهكنيم هاي  اي هم از زغال اي و حتي تا  اندازهاز كارخانه جات ه

هاي با ها نسبت به گذشته كم شده است به هر حال آزمونجهت تشخيص يا درمان بيماري Xآتش گرفته. خطر مصرف اشعه 

 تر از خطرات آن باشد.تر و مقدمو درمان توسط آن تنها زماني بايد انجام گيرد كه فوايد آن ارجح Xاشعه

 شعه رادون وجود دارد كه توسط گرانيت و ديگر سنگدر اكثر خانه هاي به كار رفته شده در ها در انگلستان مقدار اندكي از ا

شوند گاهي غلظت ها وارد ميشود. اين اشعه رادون كه در فضاي سر بسته مثل خانهمنزل و در خاك به هواي اطراف پخش مي

سكاتلند يافت ميهايي با كنند خانهبااليي پيدا مي ستان و ا شورهايي مانند انگل صي از زمين در ك سطح نوع خا شوند كه حاوي 

 بااليي از اشعه رادون هستند. 

 چگونه خطر سرطان را از خود دور كنيم؟

شوند. در صورت هر گونه اگر شما با تشعشعات سر و كار داريد بايد مطمئن باشيد كه اين تشعشعات به طور منظم كنترل مي

ستگاه شك شما فكر ميبه كنترل د سالمتي تماس بگيريد اگر  كنيد كه مكرراً ها، با واحد امنيتي يا كارفرما يا بازرس امنيت و 

 ايد آنرا با پزشك يا دندانپزشك خود در ميان بگذاريد. قرار گرفتيد يا توسط آن درمان شده Xتحت تأثير اشعه 

ها پزشكي قرار گيريد. بعضي از كارشناسان پيشنهاد ميكنند كه بالغين با دندانجهت دندان Xاجازه ندهيد زياد در معرض اشعه 

ها دارند. در صللورتي كه نياز به انجام عكس برداري از و لثه سللالم حداكثر هر دو سللال احتياج به يك  عكسللبرداري از دندان

 ها وجود دارد بهتر است از پيش بند محافظ استفاده كنيد. دندان

 ظ سالمتي رهنمودهاي حف

ترين نمونه است اما موارد ديگري هم بسياري از مشاغل با تماس مستمر با مواد كارسينوژن همراه است. آزبستوز شناخته شده

شود مصرف مي PVCمانند بنزن در صنعت الستيك سازي، خاك اره ناشي از ساخت لوازم چوبي، كلريد وينيل كه در ساخت 

 هايي از اين دسته هستند. ي ذوب فلزات نمونههاهاي مصرفي در كارخانهو روغن

توانيد تماس خود هاي زير مطمئن باشيد كه اگر در محيط كار شما اين مواد وجود دارند ميدر صورت اجراي توصيه

 را با اين مواد به حداقل برسانيد. 

 ظ شما هستند. هاي حفاظتي توجه كنيد چرا كه محافمحيط كار خود را سالم نگهداريد. به تمام كنترل

، كارفرماي شما موظف است هر نوع ماده سمي كه با آن سرو كار داريد را  1974طبق نظريه كميته كار سالمتي و ايمني سال 

باشللد نماينده اتحاديه حفاظت موظف اسللت از مواد به شللما اعالم كند همچنين كارفرما مسللئول حفاظت سللالمتي شللما مي

 ا اطالع باشد. شيميايي مورد مصرف در كارخانه ب

در صللورتيكه مشللكوك به هر گونه خطر احتمالي هسللتيد با پزشللك يا نماينده اتحاديه خود تماس بگيريد يا اينكه از كارفرما 

 بخواهيد كه معيارهاي امنيتي را بررسي كند.

 نتيجه گيري 

صيه شما از تو سرطان را براي خوداگر  سالمتي خود را افزايش  هاي اين كتاب پيروي كنيد نه تنها خطر ابتال به  كم كنيد بلكه 

ها با تغيير در نحوه زندگي و محيط زيست % سرطان80توان از پيشرفت بيش از اند كه ميخواهيد داد. كارشناسان تخمين زده

 خود جلوگيري كرد. 

شد خواهد مرد. تعدا سرطان  سي مبتال به  ست كه هر ك شيد كه اين جمله ديگر واقعي ني شته با د زيادي از بيماران به خاطر دا

 يابند. خصوصاً اگر در مراحل اوليه تشخيص داده شوند كامالً بهبود مي

تواند مفيد باشد يكي با ممانعت از شروع سرطان و ديگري يافتن سرطان در مراحل اوليه فعاليت شخص شما در دو سطح مي

 دفاع نيستيم. كه به راحتي درمان پذير است.ما در برابر سرطان بي
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